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МОГУЋНОСТ ПРЕЛАСК А НА ИНТЕРАКТИВНУ ТАБЛУ У 

НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ УЗ ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ ИКТ-а 
 

Апстракт: У раду је дат пример примене интерактивне табле у настави 

математике, тј. даје се могућност повећања образовних ефеката наставног 
процеса. Примена интерактивне табле у реализацији наставе математике код 

ученика имаће значајан утицај на повећање њихове мотивисаности у 
савладавању градива из математике. 

 

Кључне речи: рачунар, интерактивна табла, пројектор, софтвер, математика 

ИКТ. 
 

 

УВОД 
 

Са применом рачунара у настави ученик је стално активан: прима 
нове информације преко монитора рачунара или пројектора, решава 
постављене задатке и одговара на различита питања, тражи додатна 
објашњења (информације) везана за питања на које је дао погрешан 
одговор, активно размишља припремајући одговоре на питања.  

Интерактивна настава у себи укључује примену рачунара, 
пројектора али не искључује и материјал који се користи у 
традиционалној настави. Нажалост, у основним школама немају све 
учионице рачунаре, а разлог свакако лежи у финансијама. 
 

ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА КАО НАСТАВНО СРЕДСТВО 
 

Интерактивна табла у настави омогућава флексибилност и 
разноврсност, директну интеграцију текста и слике на екрану са 
предходно припремљеним наставним материјалом и интернетом (Chen 
и Sun, 2009; Kershner и сар., 2010). Опрема за интерактивну таблу 
обухвата: рачунар, пројектор и површину за пројектовање и рад 
(писање, цртање итд.) (Marzano, 2007). Са табле информације се шаљу у 
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рачунар, било у виду задате команде чије извршење већ у делићу 
секунде бива пројектовано и видљиво на табли, било за потребе даљег 
чувања ове информације. Рачунар управља сликом на табли која 
истовремено служи и као застор на коме се непрестано пројектује слика 
и као својеврстан генератор повратних информација у рачунарски 
систем (Раонић, 2012). 

Наставник приликом коришћења интерактивне табле, осим 
дидактичко-методичких, поспешује и развија и сопствене информационе 
вештине. На тај начин, наставник поред улоге предавача и преносиоца 
знања, добија нове улоге у оквиру савремене наставе: као саветник, 
организатор, модератор и чувар информација (Higgins и сар., 2007). 

 
ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ 

 
На основу бројних истраживања која су извршена у овој области, 

могу се навести следеће предности које има коришћење интерактивне 
табле за ученике (Higgins и др., 2007; Sarsa и Soler, 2011): 

- повећање мотивације; 
- већа могућност ученика да учествују активно у настави и да 

сарађују; 
- захваљујући ефикаснијим, јаснијим, динамичнијим 

презентацијама (предавањима) ученици су у стању да се 
успешније изборе са сложенијим појмовима, садржајима и да их 
боље савладају; 

- повећавају се могућности да се задовоље различити стилови 
учења; 

- омогућава већу креативност ученицима када они сами приказују 
своје презентације, радове; 

- с обзиром да не захтевају рад на тастатури рачунара, већ уз 
помоћ оловке за таблу или једноставно прста, ИТ доступне су 
приступачније нарочито млађим ученицима, као и ученицима са 
инвалидитетом. 

 
Нажалост, неизбежни су и недостаци при примени интрактивне 

табле у настави, а они се огледају у следећем (Шикл, 2012.): 
- недовољна обука наставника за рад на интерактивним таблама 

као и мотивисање наставника за доживотно усавршавање и 
праћење трендова у образовању кроз примену информационо-
комуникационих технологија; 

- недовољна помоћ државе у пружаљу логистичке помоћи 
наставницима у коришћењу ових средстава. То значи да нема 
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(или их има у траговима) одговарајућих софтверских пакета 
којима би се нашла примена у раду на оваквим таблама. 

 
WIIMOTE ИНТЕЛИГЕНТНА ТАБЛА 

 
Wiimote интелигентна табла је у току неколико протеклих година 

постао хит у свету. Наставници су добили употребљиво и свима 
приступачно средство - електронску таблу на било којој површини. По 
функционалности ова технологија не заостаје за многоструко скупљим 
правим електронским таблама.  

Овде је заправо реч о споју рачунара, пројектора и обичне беле 
табле која региструје потезе које наставник (предавач) или ученици 
наменском инфрацрвеном оловком (уз употребу Wiimote контролера) 
изводе по њој (Yucel и сар., 2010). 

 

  
Слика 1. Wiimote контролер (даљински управљач) и инфрацрвена оловка 

 

Интерактивна табла тако омогућава да се време једног школског 
часа максимално искористи (видети Слику 1.). Ако наставници не 
поседују едукативни софтвер, припрема за час се може донети у 
стандардним *.jpeg, *.doc, *.ppt или *.pdf форматима. Тиме се елиминише 
потреба за диктирањем или преписивањем садржаја са табле зато што 
све промене могу да се сачувају у електронској форми, а касније 
одштампају или пошаљу електронском поштом ученицима. За архиву 
(или електронски портфолио) се може сачувати све што један ученик 
ради на интерактивној табли, у наменској фасцикли на рачунару, како 
би се у континуитету пратио његов рад и напредовање у настави.  

Према студији Lin и сар. (2011), Wiimote интерактивне табле могу 
да се користе и код деце са сметњама у савладавању наставе. Управо 
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примена и дизајн корисничког интерфејса олакшава контролу 
способности и интеракцију са корисницима (ученицима). 

 
ПРИНЦИП РАДА ТАБЛЕ 

 
Принцип рада са Wiimote интелигентном таблом дат је на Слици 2. 

Wiimote табла подржава коришћење филмова, презентација, 
интерактивних материјала, игара, квизова и задатака, који ће дати 
могућност и ученицима да изађу пред таблу и сами реше неки задатак 
или одговоре на питање. За рад са интелигентном таблом потребна је 
следећа опрема (Слика 2): рачунар, пројектор, пројекциона површина 
(школска табла или зид, Wiimote контролер, инфрацрвена оловка, 
Bluetooth адаптер (Минић и сар., 2011б) (ако рачунар нема интегрисан 
bluetooth), основна софтверска подршка (Betcher и Lee, 2009). 

Инфрацрвеном оловком може се вући или писати по зиду 
(преузима улогу миша), а то са стране детектује Wiimote контролер и на 
рачунару се може видети траг. Инфрацрвана оловка шаље информацију 
о положају свог врха инфрацрвеној камери Wiimote контролера; затим 
контролер преноси информације о положају врха оловке рачунару 
посредством bluetooth везе. Софтвер прима информације и симулира 
писање на зиду (пројекциона површина), на основу предходно 
извршеног подешавања. Слика са рачунара се пројектује на исти зид 
(или табла), по којем наставник или ученици пишу (цртају) и тако 
настаје електронска табла.  

 

 
Слика 2. Принцип рада са Wiimote интелигентном таблом  
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ОСТАЛА ДОДАТНА ОПРЕМА 

 
У додатну опрему интерактивне табле спадају сви аудиовизуални 

елементи (звучни системи, разне камере, итд.), сви примењиви 
софтвери (браузери, медија-плејери, софтвери за комуникацију, за 
обраду текста, за табеларне калкулације и за презентације, итд.) и 
интернет прикључак. 

 
OPEN SANKORE СОФТВЕР 

 

Open Sankore је један од најбољих и најпопуларнијих софтвера за 
иновационе табле. Интерфејс је доступан на више језика. То је софтвер 
са унакрсном платформом. Може се користити у Linux i Mac OS. Софтвер 
пружа веома квалитетне карактеристике у реализацији интерактивне 
табле.  

Битне карактеристике овог софтвера су: 
- могу се убацити текстови, слике, аудио и видео записи и 

анимације како би се лакше пројектовали и презентовали на 
табли, а све са циљем да се најквалитетније представе 
квалитетни садржаји; 

- омогућава да се табла може подесити за ефикасно излагање 
презентације; 

- пружа употребу интегрисаног веб претраживача за истраживање 
интернета у прикупљању неких релевантних информација у вези 
са наставном јединицом или градивом.  
 

 
ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЧАСА ПОМОЋУ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ 

 
Овим примером треба да се покаже колики је значај употребе 

интерактивне табле са аспекта примене наставне јединице, њене 
употребе и каснијег чувања. Реализација часа помоћу поменутих алата 
не може без програмираног алата, али ток реализације је веома битан, 
јер наставник је све време упућен на ученике и у сталној је конверзацији 
са њима. То значи да је табла слободна и да сви прате садржај на њој, за 
разлику од традиционалне наставе где је већим делом часа био окренут 
леђима деци. Као пример се даје израчунавање обима правоугаоника и 
квадрата. 
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ОБИМ ПРАВОУГАОНИКА И КВАДРАТА  
УПУТСТВО ЗА РАД 

Помоћу овог материјала који си добио учићеш самостално о обиму квадрата. Градиво је 
подељено на делове- чланке који су нумерисани овим редом којим ћеш их поступно 
савладати. Сваки чланак се састоји из обавештења, задатка, простора за решавање и тачног 
решења постављеног задатка, које се налази заједно са следећим чланком. 

Рад започни пажљивим читањем обавештења. После тога одговори на постављено питање 
или реши задатак. Након одговора или решења провери његову тачност. Тачан одговор и 
решење налазе се лево од обавештења следећег чланка, а означени су редним бројем чланка 
уз који је задатак постављен. Тако, одговор/решење на питање у првом чланку ( Решење-1), 
налази се са леве стране обавештења другог чланка, итд. 

Када правилно одговориш на питање или решиш задатак, пређи на следећи чланак. 
Уколико ниси тачно одговорио, поново читај чланак и поново решавај задатак.  

Ако ти нешто није јасно, обрати се наставнику. СРЕЋНО!  

Одговори на питања из 
претходног чланка 

ЧЛАНАК 1.  
Четвороугао који има сва четири угла права, назива се: 
_____________________________________________. 
Правоугаоник коме су све странице једнаке, зове се: 
________________________________________________. 

 

Решење-1 
Правоугаоник 
Квадрат 

 

ЧЛАНАК 2. 
Нацртај правоугаоник ABCD чије су странице a=4cm и 
b=2cm. Обележи темена и странице правоугаоника. 

 

Решење-2  

 

ЧЛАНАК 3. 
Замислите да се бубамара креће ивицама правоугаоника. 
Пут који она пређе називамо 
  

____________________________________________. 

Решење-3 
Обим правоугаоника 

ЧЛАНАК 4. 
Израчунај обим правоугаоника ABCD (из другог чланка). 
Шта је дато? _____________________________________________ 
Шта треба израчунати? 
____________________________________________ 
Израчунавање:  
___________________________ 
___________________________ 
_________________________ 
___________________________ 

 

Решење-4 
a= 4cm i b= 2cm 
O=? 
O= 2*a +2*b  
O= 2*4cm + 2*2cm 
O= 8cm + 4cm 
O= 12cm 

ЧЛАНАК 5. 
Нацртај квадрат АМОТ, чија је страница а=3cm и обележи 
странице. 
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Решење-5 

 

ЧЛАНАК 6. 
Како је обим правоугаоника једнак збиру дужина свих 
страница правоугаоника, тако је и обим квадрата једнак 
збиру   _____________________________________________________. 

 
Обим квадрата записујемо: 

О= а+а+а+а односно  
О= 4*а 

Решење-6 
 

дужина свих страница квадрата  

 

ЧЛАНАК 7. 
Да упоредимо и ЗАПАМТИМО! Обележи нацртане фигуре и 
запиши њихове обиме. 

 
  - _________________   - _____________ 
    _________________ 
 

Решење-7 
 

 
O= 2*a +2* b;   O= 4*a 
O= 2*(a + b) 

 

ЧЛАНАК 8. 
Израчунајмо обим квадрата из петог чланка. 
Корак 1.  а= 3 cm 
Корак 2.  О=? 
Корак 3.  О= 4*а  
O= 4*3cm 
O= 12cm  
Израчунај обим квадрата чија је страница  a=10cm. 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

Решење-8 
a= 10cm  
O=? 
O= 4*a  
O= 4*10cm 
O= 40cm 

 

ЧЛАНАК 9. 
Израчунај обим квадрата чија је страница a=56mm. 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

Решење-9 
а= 56mm  
O=? 
O= 4*a  
O= 4*56mm 
O= 224mm 

 

ЧЛАНАК 10. 
Обим квадрата је 132mm. Израчунај дужину странице 
квадрата и нацртај га. 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
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Решење-10 
O=132mm 
a =? 
O= 4*a  
132mm = 4*a 
a= 132mm:4 
a= 33mm 

 

ЧЛАНАК 11. 
Да би оградили двориште облика квадрата, породици 
Марић је потребно 100m жице. Колико је m жице потребно 
да би оградили једну страну? 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

Решење-11 
О=100m 
а =? 
О= 4*а  
100 m = 4*а 
а= 100m:4 
а= 25m 

Одговор: Потребно је 25m жице 
да би се оградило двориште са 
једне стране. 

 

 
Поменути пример, представља како се води програмирана настава 

на једном часу математике. Овакав вид наставе је добар у смислу 
савладавања основних појмова и дефиниција. Међутим, када би се цела 
наставна јединица представила на интерактивној табли учинак би био 
много већи.  

Управо из тог разлога, направљена је и презентација на 
иновативној табли. За почетак, комплетан материјал тока часа је 
пребачен из doc. формата у pdf. формат и тиме је основа за рад 
припремљена. Следећи корак, представља припрему интерактивне 
табле са свим алатима (хардвер и софтвер). Од хардвера коришћен је 
лаптоп, пројектор и Wiimote контролор са инфрацрвеном оловком, а од 
софтвера Open Sankore. Принцип рада је идентичан са оним што је 
приказано на Слици 2.  

 

 

На Слајду 1, представљена je 
радна површина са алатима. 
За почетак стрелицом се 
отвара тражени фајл који је 
снимљен у pdf. (али може 
бити и у doc., gif., jpg. 
екстензији) 
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Као што се види на Слајду 2, 
отвара се фајл и из њега 
тражени документ. Са десне 
стране је дат комплетан 
садржај документа 
(распакован документ). 
Овако отворен документ 
може да се чита редно, али 
може и да се насумице бира 
страна за обраду.  

 

Слајд 3, представља отворену 
радну површину и почетак 
документа. Од ове стране цео 
ток предавања почиње да се 
снима. Са стрелице прелази 
се на инфрацрвену оловку 
(ИЦО) и тиме се прелази на 
следећу страну.  

 

Слајд 4, јасно показује сврху 
ИЦО, тј на слици се види 
црвени круг, који представља 
маркирање ИЦО по тексту. 
Овим наставник визуелно 
превлачи и подвлачи 
наставну јединицу 
ученицима. Овде се сада 
прелази са ИЦО на стрелицу. 

 

Слајд 5, може да се прескочи, 
али он даје одређена упутства 
ученицима како да савладају 
поменуто градиво. 
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Слајд 6 је само поменута 
прича као што је рађено на 
Слајду 4. Прелази се на нови 
слајд, након прочитаног 
упутства и почетне дискусије 
између наставника и ученика. 

 

Слајд 7, показује употребу 
новог алата на дну радне 
површине, а то је оловка. 
Улогу оловке преузима ИЦО, с 
тим да се дебљина записа и 
боја могу мењати (видети на 
слајду). 

 

Слајд 8 је пример како је 
реализована употреба оловке у 
попуњавању празног текста на 
линији предвиђеној за то. Види 
се дакле да је запис прегледан, а 
оно што ученици су раније 
ученици механички 
преписивали, сада им се даје 
могућност да и они сами дају 
свој допринос тако што ће 
одговор сами написати на табли. 
Са оловке прелазимо на 
стрелицу. 

 

На Слајду 9 наставник даје 
потврду о решењу задатка и 
тиме се постиже задовољство 
код ученика. 
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Други задатак, Слајд 10, се 
чита пред ђацима, а то може 
да уради наставник, али и 
неки од ученика. Принцип је 
и провера како деца читају.  

 

Слајд 11, даје нам још један 
алат. овде је заправо реч о 
употреби маркера или 
фломастера. ИЦО има исту 
улогу као што сно навели у 
Слајду 7 за случај употребе 
оловке. Овде наставник 
подвлачи битне појмове на 
које ученици треба да обрате 
пажњу. 

 

Слајд 12, се показује 
ученицима, али уједно се и 
припремају да га самостално 
раде у својим свескама.  

 

На Слајду 13, наставник је 
извео ученике на табли који 
су нацртали правоугаонике 
ИЦО и употребом алата на 
табли. Уједно се вежбало са 
бојом, дебљином, али и са 
цртањем основних 
геометријских појмова на 
табли. 
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Слајд 14, поступак решавања 
трећег задатка помоћу 
интерактивне табле је исти 
као у реализацији првог 
задатка. 

 

Слајд 15, поступак решавања 
трећег задатка помоћу 
интерактивне табле је исти 
као у реализацији првог 
задатка. 

 

Слајд 16 даје решење задатка. 

 

Слајд 17, поступак решавања 
четвртог задатка помоћу 
интерактивне табле је исти 
као у реализацији другог 
задатка. 
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Слајд 18, поступак решавања 
четвртог задатка помоћу 
интерактивне табле је исти 
као у реализацији другог 
задатка. 

 

Слајд 19 по истом поступку 
као у другом задатку. 

 

Слајд 20 даје решење. 

 
Предност оваквог садржаја, уз употребу интерактивне табле, 

огледа се у мотивацији ученика, јер су им лекције много пријатније за 
рад и градиво им је занимљивије презентовано, што доводи до 
побољшања пажње и понашања (Beeland, 2002). С тим у вези, Cogill 
(2002) истиче да су наставници такође мотивисани у изради и обради 
наставног материјала. 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Класична наставна средства, методе и облици рада не омогућавају 

ученицима задовољавање све већих захтева који се пред њих 
постављају. Неопходност савладавања веома велике количине 
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информација из различитих научних области и технологије, условила је 
промене у начину презентовања и усвајања тих информација. С друге 
стране, жеља и потреба за сталним побољшањем квалитета наставе и 
образовања уопште, захтева модернизацију наставне технологије која се 
огледа у увођењу савремених наставних средстава и помагала у настави 
и учењу. 

Проблем нашег истраживања је садржан у широко постављеном и 
започетом процесу модернизације наставе и образовања, посебно 
наставе математике кроз употребу ИТ. У развијеним земљама, примена 
рачунара достигла је свој врхунац, док код нас је још на 
експерменталном нивоу. 

Према бројним истраживачима интерактивна настава садржи нове 
квалитете наставног рада, повећава активност ученика у процесу 
наставе и стицања знања, утиче на њихову већу мотивисаност, 
радозналост, иницијативност и креативност, што су основни циљеви 
савремене наставе математике. 

Такав приступ је примењен у истраживању изложеном у овом раду 
током обраде обима правоугаоника и квадрата у четвртом разреду 
основне школе, па је стога и предмет истраживања овог рада могућност 
преласка на интерактивну таблу у разредној настави математике уз 
примену савренених ИКТ-а. 

Вредност интерактивне табле утврђена је на основу поређења 
њене ефикасности са ефикасношћу програмиране наставе. Током 
истраживања обрађена је једна наставна јединица Обим правоугаоника и 

квадрата. 
Циљ овог рада је да се настава прилагоди потребама савременог 

друштва и презентује на адекватан начин, односно да се наставни 
материјали учине доступним и интересантним, као и да се ученицима 
пробуди жеља за учењем, истраживањем и експериментом. 

Интерактивна табла изискује много напора, рада, воље и 
стручности. У раду је приказан пример како је могуће креирати 
интерактивни садржај који ће касније бити јавно доступан. Потребно је 
креирати квалитетне математичке материјале који ће испуњавати 
основне методичке критеријуме што ће позитивно утицати на 
развијање ученичких компетенција. Свакако, жива реч предавача не може 
бити изоставељена, док ће интерактивни материјали представљати један 
нови приступ, који ће допринети бољем разумевању наставних садржаја, 
развијању ученичке мотивације и истраживачког духа. 
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THE POSSIBILITY OF TRANSITION TO INTERACTIVE WHITEBOARD IN 
TEACHING MATHEMATICS WITH MODERN ICT 

 
Summary: This paper is an example of the application of interactive whiteboards in 

mathematics, ie. gives the possibility to increase the educational effects of the teaching 
process. Application of interactive whiteboards in teaching mathematics will have a 
significant impact on increasing motivation of pupils in learning mathematics. 
 

Key words: computer, interactive whiteboard, projector, software, mathematics, ICT. 


