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МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂEЊА 

ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

Апстракт: Пандемија вируса ковид-19 убрзала је имплементацију 

учења на даљину и дигиталних технологија у образовању на свим нивоима 

образовног система, па и у предшколском васпитно-образовном раду. Овај 

рад анализира истраживање спроведено у предшколској установи о 

припремљености за рад у време кризе, када не постоји директна интеракција 

између деце и васпитача. Анализом је утврђено да се васпитно-образовни 

рад у предшколској установи пре пандемије разликује у односу на рад у 

пандемији када ослонац постају интернет, мобилне апликације и учење на 

даљину. Оцењено је и да у таквим условима расте потреба за интернет 

алатима. Други део истраживања се односи на оцену заступљености и 

структуру објављених образовних мобилних апликација на српском језику 

за децу предшколског узраста. На основу спроведених истраживања, овај 

рад предлаже један модел потребе мобилних апликација који може 

унапредити реализацију васпитно-образовног рада предшколских установа, 

посебно у отежаним условима, односно условима какви су настали током 

пандемије ковид-19. 

Кључне речи: ковид-19, мобилно учење, м-учење у предшколском 

систему, дигиталне технологије, предшколскo образовање. 

УВОД 

Дигиталне технологије, упркос погодностима које су понудиле током 

пандемије, најмање су заступљене у раним фазама одрастања деце, попут 

вртића и основне школе (Kimani, 2021). Да би учење на даљину било успешно 

потребне су компетенције како наставника тако и васпитача за примену техно-
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логије, јер успех било које технологије зависи од тога како га користе циљани 

корисници (Granić & Marangunić, 2019). За време пандемије васпитачи су своје 

васпитно-образовне активности пребацили са личне друштвене интеракције на 

онлајн образовне платформе које су користили и за међусобну комуникацију 

(Yildiz, Kilic, Acar, 2022). Платформска форма учења превазилази ограничења 

учионице и простор-времена. Она побољшава капацитете васпитача за при-

мену технологија података на интернету и техничких апликација (Zhou, 2022). 

За време пандемије друштвена интеракција се спроводи дигитално, деца могу 

да се друже и сарађују, као и да проширују своје погледе и повећавају своја 

знања (Nawaila, Kanbul, Kani, 2022). 

Многе  студије су показале да постоје побољшања у смислу развоја 

дечјих компетенција пре и после рада са мобилним апликацијама. Као алати за 

учење могу бити од изузетне користи у области усвајања језика, вештина 

учења, когнитивних стратегија, ставова, емоција, маште и моторичких 

вештина (Kokkalia & Drigas, 2016). Овај рад најпре анализира истраживање 

спроведено у предшколској установи о припремљености за рад у време када не 

постоји директна интеракција између деце и васпитача, а затим истражује 

заступљеност и структуру објављених образовних мобилних апликација на 

српском језику за децу предшколског узраста. На крају, у раду се предлаже 

један модел употребе мобилних апликација за реализацију васпитно-образов-

ног рада предшколских установа, посебно у отежаним условима. 

ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У РАДУ                                      
СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

У истраживању о искуствима и перцепцијама васпитача у предшкол-

ским установама у Турској (Yildiz et al., 2022) дошло се до закључка да су вас-

питачи за време пандемије своју улогу схватили као пружање подршке деци и 

менторство родитељима у процесу учења њихове деце. Сви актери у овој сту-

дији били су истог мишљења да образовни процесу предшколским установама 

током пандемије вируса ковид-19 није био ефикасан за учење деце и да је ста-

вио значајан терет на све заинтересоване стране. Потешкоће које су се јавиле 

приликом онлајн наставе су: недостатак техничких могућности, дигиталних 

ресурса и алата, потешкоће васпитача да развијају образовне садржаје и кори-

сте дигиталне алате, недостатак инфраструктуре, финансијски проблеми и 

повећање обавеза родитеља у раду са децом код куће.  

Студија која је рађена у Кини за време пандемије ковид-19 (Hong, Zhang, 

Liu, 2021) показала је да васпитачи у предшколским установама имају поте-

шкоћа у примени технологије, јер немају велико искуство у примени исте. И 

поред тога, већина васпитача прихватила је употребу технологије током епи-

демије. Министарство просвете је покренуло онлајн образовање код куће, 
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обезбеђени су ресурси и стручна обука за васпитаче, чиме је повећана спрем-

ност васпитача да користе технологију. Уочена корист од примењене техноло-

гије и лакоћа њене употребе су два кључна обележја која играју централну 

улогу у процесу даљег усвајања технологија. Васпитачи верују да је примена 

технологије током пандемије вируса ковид-19 повећана. Предшколски васпи-

тачи који су учествовали у студији у Хонг Конгу (Hu, Chiu, Leung, Yelland, 

2021) пријавили су потешкоће са ангажовањем деце у онлајн настави и неаде-

кватну подршку родитеља за активности учења. Иако је платформа за учење 

била доступна и родитељима, садржај за учење разумљив и лак за коришћење, 

родитељи нису правовремено давали повратне информације, тако да васпитачи 

нису лако могли да прате индивидуални напредак деце у учењу. 

Истраживање у грчким предшколским установама у време пандемије 

(Foti, 2020) показује да су васпитачи имали позитивно искуство у обуци учења 

на даљину и да сматрају да је ова врста учења веома значајна у пандемији 

вируса ковид-19. Већина васпитача се изјаснила да користи сервис за елек-

тронске поруке у комуникацији. Мањи број се изјаснио да користи Вибер и 

Месинџер, а веома мали број њих да користи платформе за учење и да поста-

вља своје едукативне материјале на интернет. Васпитачи су истакли главне 

недостатке: недостатак подршке у онлајн учењу, недостатак обуке, немогућ-

ност деце да приступе рачунарима и користе интернет, немогућност контакта 

деце и васпитача и недостатак дигиталног образовног материјала. 

Студија која је рађена у Хрватској (Celizić & Zovko, 2021) у предшкол-

ским установама испитујући ставове васпитача према онлајн учењу показала је 

да се већина васпитача у време пандемије су срела са онлајн учењем у виду 

онлајн професионалног развоја. Иако је онлајн учење препознатљиво као 

модеран облик учења и стручног усавршавања, видљив је тренд отпора таквом 

приступу. Неки од разлога се виде у ниском нивоу дигиталних компетенција и 

ниској технолошкој опремљености предшколских установа. 

Студија о онлајн учењу током пандемије вируса ковид-19 у у Србији 

(Гојковић и Шоргић, 2020) утврдила је бројне недостатке онлајн наставе: 

недостатак личне интеракције – деца су се највише жалила на то да им недо-

стају игре и дружења са осталом децом из припремне предшколске групе, јед-

нолични облик рада, различит ниво поседовања дигиталних компетенција код 

родитеља, физичке и финансијске потешкоће васпитача и родитеља у реализа-

цији наставе на даљину, недостатак сарадње родитеља, немогућност реалног 

праћења дечјих постигнућа. 
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МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Сврха ове студије је анализа ставова васпитача о улози интернета као 

средства за комуникацију са васпитаницима и родитељима у време пандемије, 

као и интернет алата као средстава за извођење васпитно-образовног рада у 

датим условима. Циљ ове студије је да се утврде ставови и мишљења испита-

ника о степену употребе интернет алата у настави и утврди да ли постоје 

предности које они нуде у периоду пандемије. Задаци ове студије су: 1. утвр-

ђивање нивоа употребе интернета у условима пандемије; 2. утврђивање нивоа 

употребе интернет алата за преузимање образовних садржаја у условима пан-

демије; 3. утврђивање потребе за применом интернет алата у сврху унапређења 

васпитно-образовног рада. За потребе овог рада коришћена је дескриптивна 

метода истраживања. За мерење ставова наставника коришћене су технике 

анкетирања и скалирања. Подаци су анализирани помоћу СПСС статистичког 

пакета (IBM SPSS Statistic sv 28).  

Истраживање представљено у овом раду спроведено је почетком јула 

2021. године у Предшколској установи „Наше дете” у Врању. Установа обје-

дињује рад девет вртића са око 2500 деце. Упитник је попунило 46 испитаника, 

најстарији са 37 година стажа, а најмлађи са мање од годину дана. Упитник је 

садржао 22 питања.  

Структура упитника је следећа: прва два питања односила су се на пол 

васпитача и радно искуство у годинама стажа у вртићу. Два питања формирана 

су у облику категоричке варијабле где се од испитаника тражило да одговори 

са „да” или „не”. Два питања формирана су у облику категоричке варијабле 

где се од испитаника тражило да одабере један од више понуђених одговора. 

Једно питање које је тражило од испитаника да одговор да је текстуално. 

Преосталих 15 су питања типа Ликертових варијабли која су имала ординалну 

скалу дефинисану помоћу 5 вредности типа „У потпуности се слажем“, 

„Углавном се слажем”, „Не могу да оценим”, „Углавном се не слажем” и „У 

потпуности се не слажем”. На седмо питање три испитаника није дало никакав 

одговор, а на друго и девето питање – по један испитаник. 

Статистичка анализа резултата испитивања показала је, најпре, да је 

висок проценат (96%) испитаника имао потпун или делимичан прекид рада у 

вртићу због пандемије (Слика 1). Анализа је, такође, показала да се према 79% 

испитаника васпитно-образовни рад који се одвија у вртићима у време панде-

мије разликује, односно знатно разликује, од начина рада у нормалним 

условима. 
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Слика 1. Проценат васпитача који су имали периоде потпуне                                     

или делимичне обуставе рада током пандемије вируса ковид-19 

У периодима обуставе, коришћен је интернет за комуникацију са роди-

тељима и васпитаницима, а из Табеле 1 се може закључити да је 87% испита-

ника оценило да им је интернет помогао у тој комуникацији. Такође, може се 

приметити да нема одговора из класе „У потпуности се не слажем”, што ука-

зује на висок степен прилагођености васпитача дигиталним технологијама. 

Ипак, највећи број испитаника (63%) је изразио умерено слагање, што опет 

сугерише да интернет као средство за комуникацију са васпитаницима и роди-

тељима, као и интернет алати као средства за извођење васпитно-образовног 

рада нису на најбољи начин искоришћени. 

Табела 1. У периоду делимичне/потпуне обуставе рада                                    
због ковид-19 пандемије, интернет ми је олакшао реализацију                       

васпитно-образовних активности 

 Број испитаника % испитаника 

Делимично се не слажем 1 2 

Не могу да оценим 5 11 

Делимично се слажем 29 63 

У потпуности се слажем 11 24 

Анализа следећа два питања дала је бољи у виду тренутно стање 

коришћења дигиталних алата у установи, као и да ли они могу унапредити 

васпитно-образовни рад. На питање „У предшколској установи у којој радим 

користе се дигитални алати за преузимање образовних садржаја свих врста 

намењени деци предшколског узраста”, анализа је показала (Табела 2) да је 

једнак број (10%) оних који уопште или мало користе дигиталне алате 

(апликације и сервисе) и оних који их користе у великој мери. Нешто је већи 
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број (13%) оних који имају мало сазнања о томе да би могли да пруже одговор. 

Анализа показује да близу четвртине васпитача или не користи, или врло мало 

користи или нема сазнања о могућностима да путем интернет апликација и 

доступних јавних сервиса и веб сајтова могу преузимати готове квалитетне 

материјале који се већ дуги низ година нуде васпитачима за унапређивање 

васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста. 

Табела 2. У предшколској установи у којој радим                                                      

користе се Интернет алати за преузимање образовних садржаја                             

свих врста намењени деци предшколског узраста 

 Број испитаника % испитаника 

Уопште се не користе 2 4 

Углавном се не користе 3 6 

Не могу да оценим 6 13 

Углавном се користе 31 67 

У великој мери се користе 4 10 

То указује на потребу за перманентним информатичким и педагошким 

унапређивањем дигиталних вештина васпитача предшколске установе. Тако 

мисле и сами васпитачи, с обзиром на одговоре које су дали на питање „У 

предшколској установи у којој радим требало би, ради унапређења васпитно-

образовног рада, да се користе дигитални алати за преузимање образовних 

садржаја свих врста намењени деци предшколског узраста”, а чији су 

резултати дати у Табели 3. 

Табела 3. У предшколској установи у којој радим требало би,                                  

ради унапређења васпитно-образовног рада, да се користе                               

интернет алати за преузимање образовних садржаја свих врста                      

намењени деци предшколског узраста 

 Број испитаника % испитаника 

Не могу да оценим 1 2 

Углавном се слажем 13 28 

У потпуности се слажем 32 70 

Чак 98% испитаника мисли да интернет алати и преузимање образовних 

садржаја са интернета може унапредити њихов рад. С друге стране, нема 

одговора који мисле супротно. Ово је значајан показатељ у ком правцу би тре-

бало да иде усавршавање васпитача у предшколским установама. Важно је 

запазити, да овако висок проценат позитивних ставова о потреби коришћења 

интернета указује на то да он не зависи од година радног стажа, односно да 

подједнако и васпитачице са вишегодишњим радним стажом као и њихове 
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млађе колегинице имају исте или сличне ставове (истраживање је показало да 

је, што се тиче пола, 100% испитаника женског пола). 

Даље испитивање кретало се у правцу утврђивања да ли креирање 

специјализованих садржаја на интернету и обезбеђивање њихове једноставне 

употребе може побољшати васпитно-образовни рад у предшколској установи 

и фокус је стављен на музичке садржаје. Ставови испитаника по том питању су 

следећи: 64% мисли да креирање специјализованих садржаја на интернету 

може побољшати васпитно-образовни раду предшколској установи у датој 

области на коју се садржај односи. Стандардних 10% се не слаже са тим, а 

повећан је број испитаника који не могу да процене (26%). Ставови се значајно 

мењају када се дато питање преформулише на начин да се у обзир узму спе-

цијални услови под пандемијом, као и да такве специјализоване садржаје могу 

да преузимају и родитељи, онда 69% испитаника мисли да креирање таквих 

специјализованих (на пример музичких) садржаја може знатно унапредити 

раду условима пандемије, 22% нема став, а 9% се не слаже.  

Из анализе се може закључити да је уједначено низак проценат оних 

испитаника (до 10%) који немају позитиван став према интернету као средству 

да се васпитно-образовне области појединачно унапреде (на пример музичке 

активности), нити сматрају да би нови, једноставни и приступачни алати и 

ресурси допринели побољшању тих области. Међутим, висок проценат 

позитивних ставова, као и оних неодлучних упућује на то да се размишља о 

новим приступима креирања дигиталних образовних садржаја и алата који би 

били лако доступни подједнако васпитачима, родитељима и деци. 

Најзад, у току истраживања било је важно закључити да ли је радно 

искуство у корелацији са ставовима испитани као томе дали у условима 

пандемије нови, једноставни и приступачни интернет алати и ресурси допри-

носе побољшању тих области, посебно музичких активности. За анализу је 

коришћена метода ординалне логистичке регресије (непараметарски тест за 

податке код којих се не може утврдити нормална расподела), где је зависна 

променљива категоричка варијабла „Радно искуство” изражена вредностима 

(„мање” − младе васпитачице са годинама радног стажа од 1 до 12, „средње” − 

искусне васпитачице са радним стажом у опсегу 13–23 године и „велико” − 

старије васпитачице са радним стажом у распону 24–37 година), а предиктор 

ординална варијабла са вредностима из Ликертове скале која мери степен 

побољшања „комуникације са децом и родитељима у условима ковида-19 

захваљујући дигиталној музичкој бази на интернету”. Са постављеном нултом 

хипотезом да се дистрибуције одговора по категоријама не разликују у односу 

на радно искуство, регресиона анализа за податке Ликертове скале је показала 

да, на интервалу поузданости од 95%, разлике у одговорима услед различитог 

радног искуства (χ
2
(4) = 5,854) нису статистички значајне (p = 0,21), на основу 

чега се хипотеза не одбацује, односно закључује се да не постоје статистички 

значајне разлике у дистрибуцији одговора у односу на радно искуство. 
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На основу статистичке анализе резултата испитивања може се 

закључити да испитаници високо оцењују потребу постојања интернет алата, 

посебно у условима пандемије. Узимајући у обзир да је заступљеност мобил-

них телефона у популацији већа од заступљености рачунара, креирање и 

имплементација образовних алата у виду мобилних апликација омогућили би 

њихову ширу примену. У наставку овог рада најпре је извршено истраживање 

о заступљености мобилних апликација у предшколском образовању у Србији, 

региону и шире, а затим је дат предлог изградње једне такве апликације. 

МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА КАО ДЕО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ 

РАДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Због своје погодности, флексибилности слободе употребе, мобилно 

учење је постало ефикасна технологија учења у епидемијској ситуацији (Zhou, 

2022) и најпогоднији и најефикаснији начин комуникације (Papadakis, 

Alexandraki, Zaranis, 2021). Мобилни телефони олакшавају деци да истражују 

свет (Nawaila, Kani, Kanbul, 2021). Истраживања показују да широм света 

паметне мобилне уређаје користе и наставници и ученици на свим нивоима 

васпитно-образовног рада како би олакшали учење и приступ информацијама 

на нове и иновативне начине (Papadakis, Zaranis, Kalogiannakis, 2019). За раз-

лику од традиционалних рачунара, мобилни уређаји су базирани на интуитив-

нијем интерфејсу, лагани су и преносиви што их чини погодним за употребу 

на раним узрастима (McManis & Gunnewig, 2012). Предшколска деца се одма-

лена сусрећу са мобилним технологијама која су деци врло привлачна због 

интерактивности мултимедијалних дисплеја. 

Стога, примена мобилних апликација у сврху учења уз забаву на нивоу 

предшколског узраста није новина. Само апликација Preschool learning games 

for kids: shapes & colors на Гугловом репозиторијуму апликација (Google Play 

Store) има преко 25 хиљада преузимања. Апликација Khan Academy Kids (преу-

зета више од 32 хиљаде пута) садржи хиљаде лекција, игара и вежби прилаго-

ђених деци од предшколског узраста до другог разреда у областима матема-

тике, читања, писања, друштвеног и емоционалног развоја и др. Све образовне 

игрице (близу стотину) намењене деци почев од најмлађег узраста, које је кре-

ирала компанија App Quiz, преузете су више милиона пута. Међутим, ове 

апликације се написане за енглеско говорно подручје и прате одговарајуће 

образовне системе.  

У нашем окружењу, у Грчкој, једно од првих истраживања структуре, 

утицаја и квалитета мобилних апликација намењених деци предшколског 

узраста извели су Пападакис и Калогианакис (Papadakis & Kalogiannakis, 

2017). Они су утврдили да је 5% таквих апликација било у облику електрон-

ских књига, а чак 95% су биле образовне игре, односно апликације које 
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комбинују забаву како би оствариле своје образовне циљеве. Став да мобилне 

апликације за предшколце треба да буду развијене у виду образовних игара 

остао је до данашњих имплементација. 

За подручја хрватског језика израђено је доста корисних мобилних 

апликација намењених предшколцима, као што су: Гласкалица (први кораци у 

савладавању фонологије), Памтилица (помаже у савладавању читања), Домино 

бројалица (упознавање са цифрама и бројевима), Учимо боје (упознавање са 

бојама), Математичка играоница, Писалица, Причалица и др. Креирана је и 

дигитална платформа Окитоки која као помагач васпитачима и родитељима 

омогућава директну и правовремену комуникацију између њих. Користи се за 

праћење напретка и активности детета, као и организацију активности ради 

даљег унапређења васпитно-образовног рада у вртићу. 

Развој мобилних апликација као едукативних средстава за предшколце 

нарочито се убрзао се у току пандемије ковид-19 (Kouhi & Rahmani, 2022). У 

раду (Kouhi & Rahmani, 2022) приказан је развој Андроид апликације под нази-

вом Triangular App (TriApp) као наставно средство помоћу кога предшколци 

могу научити рачунску операцију множење. Учење енглеског као страног 

језика у облику мобилне апликације Smart Fun English за предшколце дато је у 

раду (Sumiyati & Surjono, 2020). Студија (Koca, Yüzgeç, Çubukçu, 2021) пред-

ставила је мобилну апликацију засновану на техници познатој као „проширена 

стварности” која треба деци предшколског узраста у Турској да олакша упо-

знавање са бојама, облицима и бројевима. Пројекат Aprrender XXI описан у 

раду (Laranjeiro, 2021) имао је за циљ да развије четири тематске апликације 

које се односе на животну средину, здравље, националности и занимања, 

састављене од игара погодних за самосталну игру или игру у вртићу. 

У Србији је спроведено више истраживања о употреби дигиталних тех-

нологија у предшколском систему (Шапоњић, Мићић, Белензада, Којовић, 

2021; Павловић Бренеселовић, 2021), а такође и у условима пандемије 

(Мишкељин, 2021; Белензада, Мићић, Шапоњић, Којовић, 2021). Ипак, нема 

осврта на појединачне имплементације, нити ширег истраживања о заступље-

ности објављених образовних мобилних апликација на српском језику за децу 

предшколског узраста. У Табели 4 представљене су мобилне апликације 

намењене деци предшколског узраста на српском језику постављене на Google 

Play-у
1
: 

 

                                                        

1 Списак мобилних апликација је утврђен претрагом Google Play Store у мају 2022. 
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Табела 4. Мобилне апликације намењене деци предшколског узраста                           

на српском језику постављене на Google Play-у 

Назив Аутор Број преузимања 

Dečije pesme – Hey Kids Vveee Media 175 

Pesmice Darko Markan 50 

Priče za decu Funnystep Educational 132 

Srpske narodne bajke Newlook entertainment doo 5 

Srpske narodne basne Newlook entertainment doo 1 

Narodne umotvorine New Tec Solutions Mobile 699 

Lako sa Markom New Tec Solutions Mobile 23 

Serbian Cyrillic alphabet Programiko 17 

Апликација Dečije pesme – Hey Kids је занимљиво дизајнирана, али има 

шест дечјих песама доступних бесплатно. Још десет песама доступно је уз 

месечну претплату. Апликација Pesmice садржи девет песама које се репроду-

кују директно са YouTube канала где се и налазе, па апликација служи као 

агрегатор. Тиме се завршава понуда јавно доступних мобилних апликација на 

српском које представљају образовне садржаје за предшколце. 

У овом раду се представљају структура, функције и доступност мобилне 

апликације за Андроид паметне телефоне која помаже у музичком васпитању 

предшколаца, посебно у време пандемије, јер се апликација може бесплатно 

инсталирати од стране и васпитача и родитеља. Узимајући у обзир ограничења 

уведена законом о правима над ауторским музичким делима, а с друге стране, 

тежећи промоцији и неговању српске народне музичке традиције, ова аплика-

ција садржи искључиво дечје народне песме и игре. На располагању је 141 

нумера, где су песме са пратећим текстом. Нумере су подељене у седам кате-

горија (бројалице, гегалице, скакутаљке, ташуњалке, дечије народне игре/кола, 

дечије народне песме, дечје народне игре са певањем). Апликација не захтева 

претходну регистрацију и аутентикацију. Слободна је за инсталацију и кори-

шћење без ограничења. На Слици 1б је приказана почетна страна апликације 

на којој се одмах по стартовању прикаже списак свих нумера и називи катего-

рија којима припадају. На врху стране је поље за претрагу поделу назива 

(Слика 1а). Притиском на жељену нумеру, отвара се друга страна (Слика 2) на 

којој се исписује текст нумере, уколико постоји, и дугме за управљање репро-

дукцијом. Додатно су приказани дужина трајања и време протекло од почетка 

репродукције. 
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Слика 1а. Насловна страна мобилне апликације                                                                

за репродукцију дечје народне музике са пољем                                                                  
за претрагу по делу назива 
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Слика 1б. Насловна страна мобилне апликације                                                                    

за репродукцију дечје народне музике,                                                                    
сортирано по абецеди назива 
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Слика 2. Друга страна мобилне апликације                                                                          

за репродукцију одабране нумере 

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ПРЕДЛОЖЕНЕ МОБИЛНЕ 

АПЛИКАЦИЈЕ 

Када се развија мобилна апликација као део васпитно-образовног рада у 

предшколској установи, морају се имати у виду карактеристике и препоруке 

које обезбеђују њен квалитет и функционалност (Chiong & Shuker, 2010). 

Мобилна апликација за децу мора: 

 бити занимљива; 

 бити приступачна; 
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 бити једноставна за разумевање;  

 бити једноставна за коришћење;  

 имати јасан циљ;  

 бити прилагођена ступњу когнитивног развоја деце којој је намењена;  

 бити сликовита и когнитивно подстицајна. 

Имајући у виду наведене особине добре мобилне апликације за децу, 

може се рећи да су предности представљене апликације у томе да је: једно-

ставна, разумљива, са видљивим и интуитивним командама, свеобухватна, са 

прилично квалитетним звуком и бесплатна. Може се користити без вештине 

читања, при чему, у том случају, избор песама је насумичан. Недостаци: апли-

кација је урађена у комбинацији латинице и ћирилице, јер ресурс коме се при-

ступа помоћу REST API позива за добијање листе нумера и текстова песама 

још увек нема уграђену транслитерацију на основу одабраног писма. Такође, 

приметан је недостатак занимљиве графике која прати песму, што се очекује у 

верзији 2.0. 
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ЗАКЉУЧАК  

Ова студија показала је да је за време пандемије вируса ковид-19 у 

предшколским установама коришћен интернет за комуникацију. Податак да 

близу четвртине васпитача или не користи, или врло мало користи или нема 

сазнања о могућностима да путем интернет апликација и доступних јавних 

сервиса и веб сајтова могу преузимати готове квалитетне материјале указује на 

потребу за перманентним унапређивањем дигиталних вештина васпитача 

предшколске установе. 

Такође, ова студија истражује заступљеност мобилних образовних апли-

кација на српском језику намењених предшколцима и налази да је тај број 

незадовољавајући и да не покрива васпитно-образовне области заступљене на 

овом узрасту. 

Стога је у студији представљен развој мобилне апликације за „Андроид” 

паметне телефоне која помаже у музичком васпитању предшколаца, посебно у 

ситуацијама каква је настала за време пандемије ковид-19. Апликација се може 

инсталирати од стране и васпитача и родитеља и садржи искључиво дечије 

народне песме и игре. На располагању је 141 нумера које су подељене у седам 

категорија, где су песме са пратећим текстом. Апликација не захтева прет-

ходну регистрацију и аутентикацију. Слободна је за инсталацију и коришћење 

без ограничења. 

Педагошке импликације предложене мобилне апликације као образов-

ног алата су: мобилне апликације су генерално интересантне па тиме повећа-

вају мотивацију деце; доступне су и флексибилне за коришћење и могу 

побољшати самосталност у раду; за рад апликације у овом облику нису 

потребни специјални услови, већ се она може користити у затвореним и отво-

реним просторима, у групи и појединачно, са понављањем и избором брзине 

савладавања; коришћење апликације деци пружа могућност овладавања 

савременим технологијама кроз забаву; васпитачима се пружа могућност инте-

грације образовних садржаја на јединственом дигиталном репозиторијуму, 

чиме се превазилазе проблеми интеграције дидактичких материјала на папиру, 

у аналогним форматима и застарелим дигиталним носачима садржаја. 

Широка употреба мобилних телефона повећала је њихову примену и у 

образовању, а једноставност употребе је мотивација за њихову примену и у 

раном узрасту. Унапређења у предшколском морају пратити унапређења на 

осталим нивоима образовања и васпитања. Потребно је радити на развијању 

још оваквих мобилних апликација како би се унапредила дигитална писменост 

међу децом, родитељима и васпитачима.  
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MOBILE APPLICATIONS FOR THE PURPOSE OF IMPROVING                          

PRESCHOOL EDUCATION 

Summary 

The covid-19 pandemic has accelerated the implementation of distance learning 

and digital technologies in education at all levels of the education system, including 

preschool education. This paper first analyzes the research conducted in the preschool 

institution on its readiness for work in times of crisis, when there is no direct interaction 

between children and educators. The analysis found that the education in the preschool 

institution before the pandemic relied on offline educational techniques and tools, 

whereas during the pandemic, the Internet, web services, mobile applications, and 

distance learning became the mainstay of education. The second part of the research 

refers to the representation and structure of educational mobile applications in Serbian 

for preschool children. Based on both these studies, the paper proposes a model for the 

use of mobile applications to improve preschool education in difficult conditions such as 

those that emerged as a result of the Covid-19 pandemic. 

Keywords: covid-19, mobile learning, m-learning for preschoolers, digital 

technologies, preschool education. 

 


