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БЛОГ, ЈУТЈУБ И ДРУГИ АЛАТИ И СЕРВИСИ У НАСТАВИ 
МАТЕМАТИКЕ НА ДАЉИНУ 

 
 

Настава на даљину је изазпв за свакпг наставника. Захтева ппсебан труд и метпдички 
приступ какп би све билп урађенп дпбрп. 
 
Овп је прича п настави математике на даљину, али је применљива на билп кпји други 
предмет. 
 
2014. гпдине дпшла сам на идеју да направим едукативни блпг Учим математику. Ппчетна 
идеја била је да лекције учиним дпступним ученицима кпји нису присуствпвали настави, 
али и кап дпдатна ппдршка ђацима у учеоу. Направила сам и истпимени Јуtјуб канал на 
кпм сам качила видеп материјале кпје сам правила. Правила сам и игрице, анимације, 
разне интерактивне садржаје са жељпм да учеое математике ппстане занимљивије и 
дпступнп свима. 
 
 

             
 
 
Гпдинама уназад гпвприм ученицима кпликп је важнп целпживптнп учеое. Мптивисала 
сам их да ппред материјала кпје сам им ппстављала на блпг и Јутјуб канал пптраже и 
дпдатне материјале и пбјашоеоа. Сматрала сам важним да их научим да сампсталнп уче 
и развивају се. Данас се једнпставнпм Гугл претрагпм „How to…” мпже наћи ппступак да 
урадите билп шта. Знаое и инфпрмације су нам дпступне на клик и тп треба искпристити. 
 
С пбзирпм на ситуацију у кпјпј смп се сви нашли, желела сам да мпји ученици штп пре 
превазиђу збуоенпст и нелагпду изазвану епидемиплпшкпм ситуацијпм у земљи, 
прекидпм држаоа наставе у шкпли и птппчиоаоа наставе на даљину.  
 

https://ucimmatematiku.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/ucimmatematiku
https://ucimmatematiku.wordpress.com/2014/10/04/sabiranje-celih-brojeva-igrica/
https://www.geogebra.org/material/iframe/id/Q5S9XNGE/width/1194/height/597/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/true/ctl/false
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Мпј избпр је била Гугл учипница. Впдила сам се једнпставнпшћу кпришћеоа пве 
платфпрме, јер нисам желела да ученике дпдатнп пптеретим.  Ученици су се брзп навикли 
и укључили у рад. 
 
За сваки час пбраде и утврђиваоа сам припремала кратке видеп лекције впдећи рачуна 
да не буду предугачке и препбимне. Видеп лекције сам качила на свпј Јутјуб канал, 
ппстављала на блпг и у пквиру ппсебне лекције у Гугл учипници. Лекције сам ппвезивала у 
теме и на тај начин правила мини курс за учеое. Крпз Гугл учипницу сам желела да 
пбезбедим кпнтинуитет у раду, сличан пнпм у учипници, али прилагпђен такп да ученик 
мпже да учи кад жели и кпликп жели. Ппказалп се да је тп највећи плус наставе на 
даљину, слпбпда у прганизацији активнпсти.  
 
Уз лекције сам дпдељивала и диференциране дпмаће задатке на три нивпа. Ученици су 
имали слпбпду да сами прпцене кпји нивп је за оих и да те задатке ураде. Пазила сам да 
дпмаћи не буде препбиман. За тестираое сам кпристила Гугл упитник чије сам 
пппуоаваое углавнпм временски пграничавала. 
 
Видеп лекције кпје сам припремала за свпје ученике нису гледали самп пни. Вепма 
пријатнп сам се изненадила чиоеницпм да сам пд увпђеоа ванреднпг стаоа дпбила 200 
нпвих пратилаца и 90 хиљада прегледа на Јутјубу. Тп су пзбиљне цифре за канал кпји се 
бави математикпм. Оне ппказују да су мнпги ђаци у Србији и регипну управп пвај канал 
кпристили за учеое.  
 
Кпд креираоа видеп лекција сам се впдила мишљу да пне не буду предугачке. Ја 
пбпжавам пнлајн курсеве, и знам какп је када треба да ппгледам видеп лекцију кпја траје 
20 минута. За видеп пд 20 минута пптребнп је 40 минута, акп не и читав сат рада да се пн 
преслуша, запише све битнп или да се неки деп ппнпвп преслуша. Имајући тп у виду 
трудила сам се да материјали трају максмалнп 10ак минута какп ученици не би изгубили 
впљу за радпм. 
 
Видеп лекције су сјајан дпдатни материјал, ппсебнп акп се кпристе у изпкренутпј 
учипнице. Онп штп ја вплим је интеракција са ђацима, када имам ппвратну инфпрмацију, 
када пп мимици оихпвих лица мпгу да преппзнам да ли су градивп разумели или не. 
Организпвала сам више часпва кпристећи зум апликацију. Тп су били часпви утврђиваоа. 
Ппстављала сам питаоа, задавала задатке и решавала их уз кпнстантну кпмуникацију са 
ђацима. Час би увек ппчиоап са питаоем „Какп сте?“ и првих 5 минута би увек 
искпристили за причу п тпме какп се псећају и какп се сналазе са пнлајн наставпм.  Час би 
настављали такп штп би се краткп ппдсетили претхпдних лекција. Ппделила бих екран са 
оима и решавала задатке кпристећи графичку таблу и прпграм за цртаое. Ученици су 
активнп учествпвали у раду, давали идеје, пдгпвпре, ппстављали питаоа.  
 
У тпку наставе на даљину пдржали смп и виртуелну излпжбу ппвпдам дана брпја пи. 
Излпжбу радпва смп кплегиница Александра Филиппвић и ја планирале за 16. март. Какп 
није билп мпгуће пдржати излпжбу у шкпли, пдлучиле смп да ученици свпје радпве пкаче 
на Линпит таблу. 
 

https://www.youtube.com/user/ucimmatematiku/videos
https://forms.gle/nxwC4eXH8s4ojMRE9


Магија је у рукама наставника 

  
 

Гугл упитник је бип пдличан савезник при креираоу мини тестпва. Ученици су са лакпћпм 
пппуоавали упитник , а највећа ппгпднпст је штп су пдмах пп ппслатим пдгпвприма 
дпбијали ппвратну инфпрмацију п резултатима. Мени кап прпфеспру је тп представљалп 
значајну уштеду времена кпју бих утрпшила за прегледаое радпва. 
 
Анпнимне  упитнике сам искпристила какп бих пд ученика дпбила ппвратну инфпрмацију 
п оихпвпм мишљеоу п настави на даљину. 
На питаое везанп за пблик наставе кпји им 
највише пдгпвара, 36.8% се ппределилп за 
настава у учипници, 34.2% за кпмбинацију 
наставе на даљину и наставе у учипници, а 
28.9% се ппределилп за наставу на даљину. 
Ппдаци кажу да се настава на даљину 
дппада 63.8% испитаника па ћу се пптрудити 
да је у даљем раду кпмбинујем са наставпм у учипници. Наппменула бих да је пвп утисак 
п целпкупнпј настави на даљину крпз све предмете. 
 
У графикпнима исппд се мпже видети какп су ученици пзначили пнп штп им се дппалп и 
штп им је највише кпристилп у настави на даљину. 
 
 

 



Магија је у рукама наставника 

 
 

 На пснпву пдгпвпра се мпже закључити да је највећа ппгпднпст наставе на даљину 
слпбпда у прганизацији времена, а да су ученици највише кпристили видеп лекције и 
блпг. Расппдела пдгпвпра, међу кпјима су и пни кпје су ученици дпписали, ппказаује да је 
важнп кпристити различите ресурсе какп би се на најбпљи мпгући начин пстварип прпцес 
учеоа. 
 
Овп није прича п једнпм или више часпва. Овп је прича п прпцесу у кпм смп мнпгп 
научили мпји ђаци и ја. Настава на даљину је бацила светлп на пне ученике кпји нису 
желели, или нису имали дпвпљнп сампппуздаоа да се наметну у учипници. Ппказалп се 
кп је најпдгпвпрнији, а кп касни, кп ради сампсталнп дпмаће задатке, а кп „уз ппмпћ 
пријатеља“. Ппстали смп дигиталнп писменији и бпгатији за једнп нпвп искуствп. 


