
 
 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

– Проф. др Зоран Аврамовић, директор – 

 

11000 Београд 

Фабрисова 10 

Предмет: Стручно мишљење о квалитету рукописа дидактичког  средства Вежбалица 2, 

радни лист за предшколце,  Издавачка кућа Друштво са ограниченом одговорношћу 

„Малац” из Београда  

 

На основу члана 24 став 2 Закона о уџбеницима („Службени гласник РС” број 68/15), 

разматрајући захтев издавача Друштво са ограниченом одговорношћу „Малац” из 

Београда,  број 1367/2016 од 25. 10. 2016. године, за одобравање дидактичког  средства 

Вежбалица 2, радни лист за предшколце, Комисија дана 23. 1. 2017. године, даје  

 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

о квалитету дидактичког средства Вежбалица 2,  радни лист за предшколце, 

Издавачка кућа Друштво са ограниченом одговорношћу „Малац” из Београда.  

 

 

 

1. Рукопис радног листа Вежбалица 2, вежбе графомоторике за предшколски узраст, има 

55 странa. Садржај рукописа подељен је у осам тема: Бојење ограничених површина; 

Спајање цртица/тачкица и бојење тако добијених слика; Писање разних врста линија; 

Систематизација; Игра; Азбука; Слова и Ономатопеја. На почетку рукописа дата је 

Уводна реч и препорука за рад. На крају рукописа дат је Садржај.  

 

 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 
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2. Рукопис дидактичког  средство Вежбалица 2, радни лист за предшколце је 

усклађен  са прописаним Стандардима квалитета уџбеника („Службени гласник РС број 

42/16). 

 

Образложење 

 

Стандард 1 је испуњен, јер су сви показатељи овог стандарда задовољени у потпуности. 

Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 су у потпуности задовољени: рукопис радног листа је 

усклађен са Општим основама предшколског програма и доприноси остваривању циљева 

програма; рукопис радног листа је обликован у складу са дидактичким и методичким 

принципима, има јасну функцију у васпитном и образовном раду; нема материјалних 

грешака; прилагођен је узрасту, развојним могућностима, сазнајним способностима, 

искуству и предзнању детета; јасно је наведен наслов, област и узраст детета коме је 

рукопис радног листа намењен; поштују се језичке и правописне норме српског језика; 

ликовно-графичка опремљеност подржава функцију рукописа радног листа, а техничка 

опремљеност обезбеђује једноставну употребу и рукопис радног листа не угрожава 

безбедност детета. 

 

 

3. Рукопис дидактичког средства је усклађен са чланом 11 Закона о уџбеницима 

Службени гласник РС” број 68/15).  

 

На основу датог Стручног мишљења, Комисија предлаже да директор Завода решењем 

прихвати захтев за одобравање дидактичког средства Вежбалица 2, радни лист за 

предшколце,  Издавачка кућа Друштво са ограниченом одговорношћу „Малац” из 

Београда.  

 


