
КРЕАТИВНЕ ТЕХНИКЕ
У НАСТАВИ

ДИЈАГРАМИ

МАПЕ УМА 

ТЕХНИКЕ ПАМЋЕ

Психо-педагошка служба школе



Визуелне  технике :

- Примењиве код већине ученика, 

- Помоћу њих ученици боље разумеју и лакше 
памте, посебно када их учимо функционалним 
знањима.  

• Технике које следе омогућавају примену у целом 
одељењу, остављајући наставнику значајно 
време да се посвети додатно ученицима којима 
је то потребно. 



Примена ових техника подразумева:

- комбинацију вербалних и визуелних упутстава 
или текстова,  што свим ученицима омогућава 
лакше памћење и разумевање.

Могу их, у складу са могућностима израђивати сви 
ученици. 

Нису од  пресудног значаја техника и квалитет 
цртежа.

• Могу се примењивати у индивидуалном, 
групном или фронталном облику наставе. 

• Значајна су олакшица  код сва три начина учења        
(аудитивна, визуелна и тактилно – кинестичка)



Дијаграми
или слике са ознакама

• Речник у  сликама

• Дијаграм  са легендом

• Процесни  дијаграми

• Мрежни дијаграми 

• Венов дијаграм        



Речник у сликама
• Ученици их самостално израђују и на тај начин уче да 

разликују, дефинишу  и именују делове у оквиру целине 
(писаним или вербалним путем)

• СВАКО дете ради у складу са својим могућностима, а 
АКЦЕНАТ НИЈЕ НА КВАЛИТЕТУ ЦРТЕЖА, ВЕЋ НА 
РАЗУМЕВАЊУ И ПАМЋЕЊУ (РЕЦИМО ДЕЛОВА НЕКЕ 
ЦЕЛИНЕ)

• Овим дијаграмима ученик може:
• Визуелно дефинисати предмет приказивања – бића, 

предмете, појаве
• Да уочи и прикаже односе делова неког субјекта (веће, 

мање)
• Да дефинише разлике и др.



Речник у сликама 

• Предмети у којима се могу најчешће користити:

• Природне науке, нпр. делови тела, делови биљке, групе 
животиња, ...

• Техничко васпитање – називи делова и сл.

• Друштвне науке – нпр. врсте кућа, планете , саобраћај ...

• свет око нас и др.

• Примена ових дијаграма  могућа је и на најмлађим 
узрастима

• Уочавање детаља развија МОЋ ЗАПАЖАЊА, подстиче
ПАМЋЕЊЕ  и развија  ВИЗУЕЛНО- ПРОСТОРНУ 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈУ, неопходну  за живот.  









ДИЈАГРАМИ СА ЛЕГЕНДОМ
ВРСТА СЛИКОВНИХ ДИЈАГРАМА ,  УПОТПУЊЕНА  

ЛЕГЕНДОМ
• Ови дијаграми се могу користити када ученици разрађују 

теме које захтевају уочавање делова  неке целине, 
посебно када су ти појмови веома мали или велики         
( инсекти, вулкани, планете, крвне ћелије, уочавање 
величина итд..)

• За почетак, наједноставнија је легенда у боји. Она 
омогућава лакше учење боја уколико их ученик не зна.

• Уколико ученици имају проблем са писањем, легенду 
израђују  само бојећи је, по систему – сваки део- једна 
боја, или једноставним симболима

• Може се примењивати на свим узрастима , у 
савладавању садржаја природних и друштвених наука





Процесни дијаграми

• Они  повезују елементе (слике) линијама или 
стрелицама да би се показао процес који се одвија кроз 
време (као што је животни циклус) или простор
(кружење воде у природи). Они се користе  и да би се 
показала и разумела  промена, раст или развој. 

• Дијаграми процеса су веома значајни код излагања 
ученика који имају проблем са читањем и писањем.

• Могу бити и начин да ове ученике оценимо, тако да они 
научене садржаје прикажу дијаграмом и укратко 
поткрепе кратким објашњењем испод  сваке слике, 
током писмене провере.



• Ови дијаграми, као и претходни, могу се  користити на свим 
узрастима.

• Израђују се на нивоу разреда, група или као индивидуални 
задаци

• На млађим узрастима ( од 6.год. до 2 раз.) можете започети 
необичим питањима и задацима, као што су: 

• Од коке до торте...
• Како настаје хлеб? 

• Погодни су у савладавању :  
• Историје ( открића, ширења, узроци и последице ...)
• Географије ( рецимо порекло космоса, настанак планина, 

ерозија, стварање наноса и сл.), 
• Биологије (фотосинтеза, кружење воде у природи, животне 

циклусе, ланце исхране и сл.)
• Подгрупа ових дијаграма јесу ткз. је „Како да...“ дијаграми.

• Њихова функционалност се огледа и у савладавању 
животних вештина, јер омогућавају сликовно 
приказивање вербално сложених и често неразумљивих 
садржаја, као што су: коришћење рачунара, припрему 
палачинки, рад са пројектором и сл.







Мрежни дјаграми
користите се за  налажење и разумевање  веза између 

појмова 

• Једноставни за примену, примењиви у раду са свим 
ученицима, уз усклађивање броја и тежине појмова који се 
налазе у мрежи. Посебо истичемо њихов значај у раду са 
талентованим ученицима .

• Појмови дати у мрежи могу бити приказани  вербално или 
сликовно.

• Израђује се тако што наставник на папиру, без реда, напише  
низ кључних речи за одређену наставну јединицу.Ученик има 
задатак да стрелицама означи све смислене везе које 
повезују две речи, а може да дода и изразе, односно речи које 
су неопходне да би објаснио везу.Знаком питања означава 
сваку реч или израз који се не уклапају у мрежу. Након  тога  
даје им се текст који нуди објашњења у вези појмова из 
мреже , или им се исти чита , подстичући их на  дискусију.



Појмови  могу бити приказани и цртежом, што 
омогућава примену и са најмлађим ученицима,

- може примењивати и код појединих ученика са 
тешкоћама, уколико их учите породичним 
везама, основним  појмовима о месту где живи, 
бојама и сл.

• Може се примењивати у :

• Историји- узроци и последице

• Географији- планете и сл.

• Књижевности – односи главних ликова и 
сл.



МРЕЖНИ ДИЈАГРАМ
,,МОЈ  ЗАВИЧАЈ”

Забучје                     Сушица ?

котлина Златибор

Ужице

Ђетиња         брдо                                                                 
језеро

планина                    река

магла ?                притока ?               Пора



ВЕНОВ ДИЈАГРАМ
Могу се примењивати у настави:

Света око нас – породица, разлике између живих бића
Српског језика – сличости и разлике ликова

Биологије- разлике и сличности живих бића и сл.
Географији – сличости и разлике држава ...

Венов дијаграм је 
ефикасно графичко 

средство , а састоји се, то 
сви знамо ,из 

математике, од два или 
више кругова који се 

делимично преклапају.

Делови кругова који се не 
преклапају представљају 
јединствене или супротне 
особине, а делови који се 
преклапају представљају 
заједничке особине бића 

и предмета . 
Коришћењем ове технике 
омогућавате ученицима 

да на најлакши начин 
схвате  унију и пресек 

скупова.





МАПЕ  УМА
-То је графички приказ јасног и 

креативног начина размишљања.

- То је пут за ослобађање свих ваших 
интелектуалних потенцијала

- Важна је: мозак тада ради 100%, 
уједињује се лева и десна мождана 
хемисфера –синергија: уједињено, 
целовито и перфектно.



• Мапа ума слична је начину на који мозак 
разврстава и чува податке. 

• Оне  помажу ученицима: да разумеју 
појам и да успоставе везе између појмова.

Ослања се на: асоцијације из претходних 
знања и искустава.

-Слика говори више од 1000 речи.

-Ефикасне су у примени у било којој зони 
живота.



Класично учење: активна је само лева хемисфера 
док десна није заступљена (као да је затупљена)-

Она обједињује обе функције



Прављење мапа је креативан процес који омогућава 
ученицима да прикажу своје размишљање, ниво знања из 

неке теме, али и да успоставе нове вез током процеса 
учења.



Оне су лични приказ начина на који појединац организује и 
изражава разумевање одређене теме.

НЕ ПОСТОЈЕ ДВЕ ИДЕНТИЧНЕ МАПЕ УМА!



-Леонардо Да Винчи је све своје идеје и 
проналаске бележио на овај начин.
-Тони Бузан их је ауторизовао.
-Дозволите вашем унутрашњем детету да се игра.
-Додајте увек хумора, луцкастих асоцијација, 
смејте се док цртате.



Основни делови мапе ума су:

• СЛИКЕ/централну која представља основну идеју, односно  појам 
мапе, око 5х5см; могу се илустровати и остали појмови, ради лакшег 
памћења

• ЛИНИЈЕ које се радијално гранају од централног појма, рачвају се 
као гране дрвета (најбоље под углом од 45%).Помоћу њих 
успостављамо везе између појмова.Могу бити различите 
дебљине.Прве су дебље и на почетку су дебље па се на крајевима 
стањују.

• РЕЧИ– На линији које повезују кључне појмове обично су записане 
једна или две  речи, које прате линију и налазе се на линији.Слова
могу бити различите величине.(25% кључне речи ,,месо” а 75% 
,,кости”)

БОЈА С обзиром да мапа ума обично садржи подтеме које се гранају из 
главне теме тј.централне слике, боја помаже да се мапа лакше 
организује и да се олакша њено читање. ЈЕДНА ГРАНА ЈЕДНА БОЈА.





ТЕХНИКА   ПАМЋЕЊА

Асоцијативно памћење неопходно је за учење и 

савладавање  животних и наставних садржа. 

• Тајна доброг памћења је често у повезивању нових 
сазнања са старим, у налажењу чудних и необичних 
веза, у замишљању немогућих ствари. Те везе се зову 
асоцијације.

• Оне се могу стварати на различите начине: 

• По сличности: нпр. гуска – патка

• По супротности: дан – ноћ

• По удаљености : небо – земља

• Стварање немогућих веза: миш јури мачку и др., јер када 
се речи или чињенице ставе у необичну везу, лакше се 
памте



ВЕЗНИ МЕТОД ПАМЋЕЊА

- Када треба упамтити више различитих ствари 

које на први поглед делују неповезано, овај 

метод који тренира памћење, може добро доћи.

- Разне необичне слике које замишљамо, које 

неко тешко може да схвати, олакшавају да се 

то и упамти.





ЛАНЧАНИ МЕТОД ПАМЋЕЊА

- Кад треба да се запамте више речи по реду, које 

повезују неку радњу (кључних речи) тада их треба 

поређати у неком низу-ланцу.

- Нпр. учи се из историје или из познавања друштва 

једна лекција где су кључне речи: сеоба, живи бедем, 

Срби, Турци, Угарска.

- Ако овако поређамо слике лакше се памти а деци са 

тешкоћама дајемо као подсетник док одговарају: 

1.Народ се сели-колоне избеглица (сеобе).

2.Сеоба је неиздржива, заустављају се и праве зид (живи 

бедем).

3.Изнад тог бедема стоји натпис Срби-као наслов фирме

4.С обе стране на бедем нападају Турци.

5.Ако сруше бедем стићи ће несметано у Угарску.

-



ПАМЋЕЊЕ ОСМИШЉАВАЊЕМ И 

РАЗУМЕВАЊЕМ

- Често градиву треба дати неки наш смисао,  

неко значење које нам помаже да боље 

разумемо и лакше запамтимо.

- Како осмислити? 

- Нпр. Година битке на Косову – 1389. год.

- Ако запамтиш почетно слово сваке бројке и 

измислиш реченицу ,,Једва Турци освојише 

државу”, добићеш: Ј-едва = 1, Т-урци = 3, О-

својише = 8, Д- ржаву = 9. Година је запамћена!



ДАТИ СВАКОЈ БРОЈЦИ ИМЕ

- Свакој бројци дамо име: 0=О, 1=Ј, 2=Д, 3=Т, 4=Ч, 

5=П, 6=Ш, 7=С, 8=Б (зато што личи на Б-

латиницом) и 9= Г (личи на мало г - латиницом)

- Сада од бројки правимо речи тако што пишемо 

великим словима бројке, а мала слова додајемо 

да би направили речи које повезују бројке: 

- Нпр. ПОСеБни СлуЧаЈ – дакле 5078-741, или

- ОДОЈЧе  СиСа – дакле 0201477.

- Овим се може лако памтити бројеви телефона, 

године, шифре, регистарски број аутомобила и 

сл.


