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ПРИРОДУ И ДРУШТВО 

Апстракт: Визуелно представљање једно је од кључних структурал-

них елемената уџбеника. Историјска карта представља графички приказ 

географског простора на којем су се у одређено време одигравали историј-

ски догађаји. Предмет овог истраживања је анализа употребе историјске 

карте у садржајима уџбеника за природу и друштво у четвртом разреду. У 

овом раду разматрали смо да ли анализирани уџбеници садрже историјске 

карте и колико их је, затим да ли су оне насловљене, да ли постоје додатна 

објашњења или легенде и у којој мери на историјску карту упућују налози у 

тексту уџбеника на основу којих би ученик требало да, самосталним тума-

чењем, анализирањем и читањем карте, дође до одређених сазнања и закљу-

чака. Коришћен је метод анализе садржаја. Резултати показују да су исто-

ријске карте заступљене у свих пет анализираних уџбеника, иако се експли-

цитно не помињу као појам у програмима наставе и учења. Историјске карте 

треба да омогуће ученицима да кроз самостални рад и читање истих, стичу 

трајнија знања и граде нове појмове у погледу историјских садржаја. Проу-

чавање употребе карата у садржајима уџбеника за природу и друштво зна-

чајно је за унапређивање наставног процеса. 

Кључне речи: историјска карта, настава природе и друштва, 

историјски садржаји, уџбеник. 

УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Систем знања и појмова у уџбенику треба да буде прилагођен узрасту и 

да уважава логички след развијања одређених конкретних знања. Добар начин 

да се повежу појмови и усвоје знања  јесте приказивање тих веза и односа кроз 

„логичке везе било хијерархијске – везе логичке надређености или подређено-

сти, везе узрока и последица, временске, хронолошке или функционалне везе, 

ланци збивања или узроковања, генеалошка стабла, сличности и разлике, табе-

ларна упоређивања итд.” (Ивић, Пешикан, Антић, 2009: 77). Усклађеност са 
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образовним циљевима је један од основних стандарда квалитета уџбеника. 

Садржај мора да буде усклађен са постављеним образовним циљевима и исхо-

дима предмета и „требало би да избор градива и начин на који је оно презенто-

вано у уџбенику представљају добру основу за реализацију постављених 

циљева/исхода” (Ивић и сар., 2009: 72). Када је реч о историјским садржајима, 

анализом Програма наставе и учења можемо закључити да се историјска карта 

директно и експлицитно не помиње као појам који се мора увести, али се њено 

коришћење у одређеној мери подразумева.  

У настави природе и друштва историјскe чињеницe потребно је поста-

вити у одређени историјски контекст, а значајна помоћ у том смислу могу да 

буду илустрације. Треба видети и анализирати лекције у којима илустративни 

материјал има само естетску функцију и лекцијe у којима илустрација пружа 

информације потребне за учење. Историјска карта представља графички при-

каз географског простора на којем су се у одређено време одигравали историј-

ски догађаји и она „приказује динамику историјског развитка јер бележи нај-

значајније промене у природи и друштву, било да су спонтане, или су плод 

свесне делатности друштвених снага” (Перовић, 1995: 110). Веома је важно да 

учитељ научи ученике да користе историјску карту, јер „сталним коришћењем 

карте на часу и код куће ученици ће се оспособити да помоћу карте анализи-

рају, уопштавају и утврђују узрочно-последичне везе догађаја, чиме се под-

стичу на расуђивање о историјским и друштвеним збивањима” (Перовић, 1995: 

114). Изучавањем историје своје земље ученици се упознају са историјским 

чињеницама и догађајима у њиховој хронолошкој поступности, са највећим 

историјским личностима, и на тај начин формирају правилне погледе о исто-

ријским појавама. Јасно је да „изучавање историјских садржаја у настави под-

разумева разумевање различитих начина за изражавање временских односа 

(хронолошки след догађаја, историјска периодизација, датуми значајних исто-

ријских догађаја итд.) који су веома комплексни” (Благданић и Банђур, 2018: 

161). Метода демонстрације „у случају историјских садржаја, има посебан зна-

чај који проистиче из улоге историјских извора (њихове демонстрације и ана-

лизе) у сазнавању прошлости” (Благданић, 2014: 137). Демонстрирање исто-

ријском картом треба да буде заступљено како у уџбеницима, тако и на часу. 

Иконичка средства (сликовна средства, илустрације) јесу специфична 

средства саопштавања у штампаним медијима и она повећавају степен јасноће 

и очигледности тако што „преносе информације о просторним својствима 

нечега, о односу делова и целине, симболичким приказивањем самих простора 

на мапама и сл.” (Ивић и сар., 2009: 94). Ефикасна употреба иконичких сред-

става подразумева да она буду усаглашена са осталим деловима текста у уџбе-

нику. Све илустрације треба да буду комплементарне са другим деловима и да 

заједно чине складну целину, тако да питања и задаци у тексту захтевају упо-

требу и тумачење историјске карте, да „постоји стално и непрекидно упући-

вање (које тражи и менталну активност ученика)” (Ивић и сар., 2009: 96). Илу-

страције су посебно важне у уџбеницима за ученике у првом циклусу образо-
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вања, јер „носе значајан део информација, доприносе обогаћивању и разради 

текста уџбеника, доприносе систематизацији и организацији градива, у функ-

цији су очигледнијег и прегледнијег приказивања својстава и појава и моти-

вишу децу на учење” (Лазаревић, 2007: 221).  

Историјска карта представља „графички приказ географског простора на 

коме су се одиграли историјски догађаји у одређено време” (Лазић, 2008: 59). 

Историјска карта може бити и јесте један од графичких извора знања у четвр-

том разреду. „Суштина је у томе да садржаји буду у функцији остваривања 

исхода, а не сами себи циљ” (Правилник о програму наставе и учења за 

четврти разред основног образовања и васпитања, 2019: 43). Наставним про-

грамом су утврђени исходи, а садржаји су препоручени за остваривање исхода. 

У актуелним програмима се географска карта почиње користити у трећем раз-

реду, док се о историјској карти експлицитно не говори ни у четвртом, али се 

спорадично историјске карте могу уочити у историјским садржајима уџбеника 

различитих издавача. Историјска карта је моћно очигледно средство помоћу 

којег се локализују историјски догађаји, тј. у одређеном времену даје се њихов 

размештај. Изучавајући картографске садржаје ученици осим усвајања знања 

развијају и своје когнитивне функције и способности. Посебан значај за учење 

историјских садржаја у настави природе и друштва имају сликовни, односно 

визуелни извори у виду историјске карте. Упућивање на адекватну анализу 

илустративног материјала довешће до тога да историјска карта у уџбенику 

понекад може да буде и значајнија од текста. Картографско описмењавање 

ученика приликом обраде у четвртом разреду представља постављање основ-

них појмова за каснију надоградњу у наредним разредима. Историјска карта је 

слична географској, али су на историјској карти „бројнији историјски подаци: 

границе држава, називи и границе историјских покрајина, називи насеља, 

напуштених места и историјских локалитета, као и историјски и хронолошки 

подаци… а динамика се постиже различитим техничким решењима – контра-

сним бојама, именима историјских личности, хронолошким датумима итд.” 

(Перовић, 1995: 110). 

Помоћу историјске карте „локализује се догађај и територија ‒ простор 

(границе државе, насеља, путеви) у неком историјском времену” (Делетић, 

2018: 367). Неопходна је поступност приликом обраде појмова, како у погледу 

садржине материјала који се обрађују, тако и у самом начину рада. Потребно 

је пре упознавања ученика са картом направити представу о простору. У 

фокусу пажње јесте коришћење карте у смислу илустровања садржаја помену-

тих у тексту, али је предвиђено истраживање историјских карата уз налоге 

који упућују ученике да уочавају, упоређују, запажају, закључују и развијају 

критичко мишљење. Историјска карта не треба да има превише информација и 

њено увођење може да буде кроз поређење са општегеографском картом. На 

историјским картама се често налазе специјални картографски знакови, као 

што су стрелице које показују правце кретања народа и војски током важних 

битака или сеоба народа (Благданић и Банђур, 2018: 168). Ученик ће, уз 
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правилно подстицање од стране учитеља, схватити да су и на географској и 

историјској карти означена иста места „само у различито време, дакле на 

једној у садашње, а на другој у прошло доба” (Демарин, 1956: 51). 

Примена историјских карата и њихова интерпретација у настави може 

представљати потешкоћу за ученике, јер су оне веома често комплексне за 

ученике млађег основношколског узраста, подразумевају повезивање прошло-

сти и садашњости, измештање ученика у период који им временски није бли-

зак. Ако узмемо у обзир горе наведено и чињеницу да је историјска карта гра-

фички приказ непознатог простора у далекој или ближој прошлости, пожељно 

је „да историјске карте које се користе на овом узрасту приказују и границе 

данашње Србије” (Благданић и Банђур, 2018: 168). 

Улога и сврха историјских карата у наставном процесу јесте да ученици: 

одреде место и границе државе коју проучавају; да уоче јасну везу између гео-

графске средине и историјског збивања; да науче да проучавају историјска 

збивања читајући карту; да емотивно доживљавају историјске догађаје (Врбе-

тић, 1989). 

„Историјско мишљење има корене у основним принципима логике и 

епистемологије, али је засновано и на епистемологији историјске науке и при-

лагођено је специфичностима које одређују садржај, логика и методологија 

историјске науке” (Благданић и Банђур, 2013: 236). Пре увођења историјског 

мишљења, учитељи могу „да усмеравају своје ученике постављањем питања 

која почињу са: ко, како, шта, где, када, зашто, којим редоследом..., да ли, 

пронађи, истражи, одабери, упореди, упамти, реци, покажи, именуј, замисли, 
шта ако, шта друго итд.” (Blagdanić i Kovačević, 2013: 44). Историјска карта 

умногоме помаже развоју историјског мишљења и приказујући географски 

простор на којем су се одиграли неки историјски догађаји даје могућност уче-

ницима да одређене догађаје у историји одреде временски и просторно. У свом 

раду Пиваш говори да историјска карта у највећој мери може помоћи да се 

схвати ток историјских догађаја, да се прикажу историјске мреже и законито-

сти и да помоћу карте показујемо историјске везе, нарочито узрочне (Пиваш, 

2021). Ма колико била разноврсна, садржајна и приступачна, историјска карта 

не може сасвим да замени текст, књигу или уџбеник, али исто тако, она је 

незаменљива у било каквом покушају да се оживи историјска прошлост. 

Рад на историјским изворима представља презентовање и садржаја и 

методологије историје као научне дисциплине, уводећи ученике у логичко 

закључивање, у разумевање мултиперспективности и вишесмислености 

(Пешикан-Аврамовић, 1996). „Историјски извор је полазна тачка у разми-

шљању о времену у коме је настао и може послужити као подстицај дијалога 

између ученика и наставника или ученика и текста у уџбенику” (Благданић и 

Банђур, 2013: 224). Приказивањем илустрација, у овом случају историјских 

карата, не завршава се њихова улога у настави. „Историјске карте могу да буду 

компликоване за ученике млађег школског узраста, јер се односе на време које 
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ученицима није блиско, али су оне лакше за разумевање него физичко-

географске карте јер имају мање детаља” (Пиваш, 2021: 154). 

У сваком уџбенику постоје питања, налози  и задаци за ученике чија је 

примарна функција да олакшају процес учења и чији је „специфичан циљ 

развој виших нивоа знања и умења (проблемски, истраживачки, креативни и 

сл.)” (Ивић и сар., 2009: 108). Када говоримо о историјским картама и 

налозима који на њих упућују, потребно је активирати учење са разумевањем 

(Ивић и сар., 2009) и то уочавање сличности и разлика међу појавама, 

догађајима; уочавање повезаности два или више појмова; анализу и 

извлачење закључака из датог материјала, анализу неког историјског 

документа или илустрације; и стицање интелектуалних умења као што су 

картографска писменост и картографска умења. То је најбољи начин „да се 

избегне фокусирање на чињенично знање и да се у фокус стави разумевање 

историјског садржаја” (Blagdanić i Kovačević, 2013: 44). 

МЕТОДОЛОГИЈА 

Спроведено је истраживање са циљем анализе историјске карте у пред-

стављању историјских садржаја у укупно пет одобрених уџбеника Природа и 

друштво за четврти разред основне школе. Циљ спроведеног истраживања био 

је да се утврди број историјских карата, начини њиховог коришћења и повези-

вања са налозима, задацима и питањима у оквиру текста уџбеника. Предмет 

овог истраживања био је усмерен на анализу историјских карата. У раду смо 

разматрали да ли анализирани уџбеници садрже историјске карте и колико их 

је, да ли су карте насловљене, да ли постоје додатна објашњења или легенде и 

у којој мери на историјску карту упућују налози у тексту уџбеника на основу 

којих би ученик требало да, самосталним тумачењем, анализирањем и чита-

њем карте, дође до одређених сазнања и закључака. Истраживање је обављено 

применом дескриптивне научно-истраживачке методе и методе анализе садр-

жаја, а сходно задацима и истраживачкој методи, употребљена истраживачка 

техника је анализа педагошке документације (Правилник о програму наставе и 
учења за четврти разред основног образовања и васпитања, 2019). 

Узорак чије смо историјске садржаје анализирали чинили су уџбеници 

Природе и друштва за четврти разред следећих аутора и издавача из Каталога 

уџбеника (Службени Гласник, 2021): 

Уџбеник 1 (У1) Благданић, С., Ковачевић, З., Јовић, С. (2021). Природа 

и друштво, уџбеник за четврти разред основне школе. Београд: БИГЗ. 

(Прошлост Србије, 52–88) 
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Уџбеник 2 (У2) Голуб, И., Радовановић Пеневски, В., Блажић, А. (2020). 

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе. Бео-

град: Креативни центар. (Прошлост Србије, 75–108) 

Уџбеник 3 (У3) Веиновић, З., Матановић, В., Бокић, В. (2021). Природа 

и друштво 4, уџбеник за 4. разред основне школе. Београд: Едука. 

(Истражи прошлост Србије да боље разумеш њену садашњост, 165–

213) 

Уџбеник 4 (У4) Кандић, А., Субаков Симић, Г., Васић, Ж., Петровић, 

И., Матејић, И. (2021). Природа и друштво 4, уџбеник за четврти раз-

ред основне школе. Београд: Нови Логос. (Прошлост Србије, 93–156) 

Уџбеник 5 (У5) Лукић, М., Поповић, Ј. Р. (2021). Природа и друштво, 

уџбеник за 4. разред основне школе. Завод за уџбенике: Београд. 

(Србија у прошлости, 90–119) 

ИСТОРИЈСКЕ КАРТЕ У УЏБЕНИЦИМА:                                                        
УКУПАН БРОЈ И КВАЛИТЕТ У ПОГЛЕДУ ДИДАКТИЧКЕ 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

Табела 1. Приказ укупног броја заступљених историјских карата                                 

у актуелним уџбеницима за природу и друштво                                                                        
за четврти разред основне школе 

Уџбеници  У1 У2 У3 У4 У5 

Укупно 

историјских 

карата 

 f 8 

100 

3 

100 

6 

100 

15 

100 

10 

100 % 

У уџбенику издавачке куће БИГЗ (У1) има укупно 8 историјских карата. 

Све карте су насловљене и уз две стоји додатно објашњење. Прва карта пред-

ставља увод у поглавље о прошлости. Изнад карте у тексту се објашњава по 

чему је историјска карта посебна. Ово је одличан начин да ученике упознамо 

са карактеристикама историјске карте (можеш да сазнаш како је изгледала 

наша земља у прошлости; неке државе су престајале да постоје, а некада су 

настајале и неке нове државе; често се приказују на историјској карти и гра-
нице данашње државе ради лакшег поређења). На овај начин аутори уџбеника 

ученике упознају са одређеним карактеристикама, а оно што је најважније 

уводе појам историјске карте. Ово није случај у осталим уџбеницима, јер се 

појам историјске карте посебно не објашњава и не уводи. 



Радојичић, Ј.: Историјска карта као илустрација и/или извор знања у уџбеницима.. 

„Наука и образовање – изазови и перспективе” • стр. 295–308 

 

301 

У уџбенику Креативног центра (У2) постоје само три карте. Прва карта 

је модерна, стилизована илустрација и ученици ће тешко такву визуелну пред-

ставу повезати са историјском картом. На њој ученици могу да уоче које су 

пределе населили Срби у VII веку. Карта није именована. Друга карта је карта 

Душановог царства. Трећа карта је мапа Краљевине Југославије. 

Уџбеник издавачке куће Едука (У3) садржи укупно 6 историјских 

карата. Можда је због видљивости и јасноће илустрација (карата) било боље да 

су нешто већег формата. У задацима се налази три неме географске карте 

(Ученици треба да убележе Орашац, место почетка Првог српског устанка; 

Таково место другог српског устанка; Цер и Колубару – места где су се оди-
грале Церска и Колубарска битка). Предност оваквог захтева је то што ће кроз 

овакав задатак ученици повезати прошлост и садашњост. Било би одлично да 

је у појединим деловима била приказана и историјска карта коју ученици треба 

да попуне уз неки одговарајући задатак.  

Највећи број историјских карата (15) налази се у уџбенику издавачке 

куће Нови Логос (У4). Чак 14 историјских карата је насловљено, док 13 

садржи легенду (назначено је и на којој страници у Атласу
1
 се налазе карте). 

Укупно 12 карата има питања и налоге који усмеравају ученике да посматра-

јући карту реше задатак. Понекад питање не упућује на конкретне историјске 

чињенице, али одговор морају потражити посматрајући историјску карту (Која 

је најдужа река у Моравској Србији? Од којих река она настаје?). Одговара-

јућа објашњења и задаци у текстовима/садржају уџбеника су логично, пра-

вилно и поступно повезани са приказом историјске карте. Постоји усложња-

вање задатака и налога за ученике.  

Уџбеник (У5) чији је издавач Завод за уџбенике садржи 10 историјских 

карата.  

  

                                                        

1 Уџбенички комплет подразумева Тематски атлас уз уџбеник прирoдe и друштва за четврти 

разред који садржи све карте коришћене у уџбенику. 
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УЧЕСТАЛОСТ, РАЗНОВРСНОСТ И КВАЛИТЕТ НАЛОГА                            

У УЏБЕНИЦИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИСТОРИЈСКЕ КАРТЕ 

Табела 2. Приказ укупног броја насловљених историјских карата;                      
легенди; питања и задатака који упућују на историјске карте 

Уџбеници  У1 У2 У3 У4 У5 

Насловљена 

историјска карта 

f 8 

100,00 

2 

66,67 

6 

100,00 

14 

93,33 

4 

40,00 % 

Историјска карта  

која садржи легенду 

f 5 

62,50 
/ 

5 

83,33 

13 

86,67 

6 

60,00 % 

Питања и задаци  

који упућују на 

историјску карту 

f 
4 

50,00 
/ 

6 

100,00 

12 

80,00 

1 

10,00 % 

Адекватна дидактичко-методичка апаратура, која упућује на историјске -

карте, треба да буде заступљенија и да усмерава ученике да анализом обухват-

није и потпуније разумеју појаве које су приказане. Тако историјске карте неће 

представљати само визуелну допуну теме и украшавати је, већ ће имати кључну 

улогу и подршку у развоју мишљења ученика. Коришћење карата треба 

поставити тако да деца осете сву дубину њиховог садржаја. Историјска карта је 

извор знања, али многе карте ученици неће разумети уколико претходно не буду 

упознати и са текстом или контекстом. Није реално очекивати да ученици сами 

увиде везе које су у уџбенику имплицитно дате. Мора да постоји нека врста 

упућивања, појашњавања, објашњења. То је веома важно, јер је важан задатак 

учитеља „да ученике оспособи да самостално користе карту и схвате да им карта 

омогућава да темељно савладају градиво” (Перовић, 1995: 115). 

У уџбенику БИГЗ-а (У1) испод текста и прве карте постоје питања која 

се тичу историјских карата, тј. њихових карактеристика (нпр. питање: Шта се 
приказује на историјским картама?), али нема експлицитног усмеравања уче-

ника да погледају карту и протумаче одређене њене делове. Задаци упућују 

ученике да проуче табелу, али не и легенду. Ученици могу самостално да 

погледају ознаке (боје и картографска обележја) у оквиру легенде и сазнају где 

су границе данашње државе Србије, као и шта је чинило територију Србије у 

доба Стефана Немање. Пожељно је упутити ученике на то, посебно ако узмемо 

у обзир да карта садржи легенду у којој је означена жутом бојом територија 

Србије у доба Немањића. Нигде се у тексту не наводе да ученици о томе про-

мисле и остаје учитељу да напомене ученицима да упореде са границама 

данашње државе. У тексту постоји и табела која јасно приказује сличности и 
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разлике између географске и историјске карте и налог за ученике да пажљиво 

проуче табелу. Како је историјска карта „значајно условљена географским 

садржајима (географска основа карте), јасно је да је нужан (али не и довољан) 

предуслов за разумевање података приказаних на историјској карти разуме-

вање података приказаних на општегеографској карти” (Благданић и Џиновић, 

2014: 107). Друга историјска карта у истом уџбенику (У1) је на неки начин 

модерни стилизовани цртеж. У позадини је географска карта, али по ознакама 

можемо је тумачити као историјску, јер приказује у ком смеру су се кретала 

словенска племена од Карпата ка нашим крајевима. Од ученика се у задатку 

захтева да користе и стране света. Стране света нису означене, што значи да 

ученици треба да активирају знања која из трећег разреда имају о картама и 

странама света. У 3 од укупно 8 карата, од ученика се директно очекује да 

читају историјску карту, нпр. да упореде територију српског царства у време 

цара Душана са територијом данашње Србије; затим на следећој да уоче који 

делови данашње Србије нису део Кнежевине Србије; и да прочитају називе 

шест република и две аутономне покрајине СФРЈ. Када је реч о последњем 

задатку треба истаћи да нигде у тексту ученици не могу пронаћи те информа-

ције, тако да је на њима да заиста промишљају, „читају” карту и проналазе 

границе државе, њене покрајине и друге земље са којима се граничила. Прео-

стале историјске карте нису само украси на страницама уџбеника, већ ученици 

читајући основни текст и садржаје одређених наставних јединица, могу про-

наћи и упоредити одређене податке и чињенице које су забележене и назна-

чене у картама. Неопходно је правилно читање и тумачење легенде која је 

постављена уз карту (5 од 8 карата поседују легенду). Аутор није назначио да 

се уоквирен скуп картографских симбола и других знакова, који приказују 

динамику историјског кретања, зове легенда.  

У уџбенику Креативног центра (У2) приметно је да доминирају ленте 

времена, док историјске карте немају јасну функцију и посебну улогу 

приликом обраде историјских садржаја. Нема посебних налога, или задатака, 

којима се упућују ученици да погледају карту и обрате пажњу на неку њену 

посебност или повежу елементе историјске карте са текстом који се налази на 

тој страници уџбеника. Ни питања након текстова се не односе на примену и 

тумачење карата. Нема упоређивања данашњих граница са границама некада-

шњих држава. Ниједна карта нема легенду. Трећа карта насловљена је као 

мапа Краљевине Југославије, јер она то заиста и представља. Текст који говори 

о Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевини Југославији ученици 

тешко могу повезати са мапом која је приказана. Ученицима је тешко да 

испрате уз историјску карту настанак држава, мењање граница и назива. У 

уџбенику нису искоришћене све могућности које пружају историјске карте. 

У уџбенику чији је издавач Едука (У3) посебно се издвајају објашњења 

и задаци који су постављени уз карту. Ученик треба да упоређује територију 

српске државе у време Стефана Немање и цара Душана. Оно што недостаје 

јесу легенде, јер је на карти наведена само ознака боје територије и растојања. 
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То је на неки начин превазиђено објашњењима. Верујемо да је претпоставка 

аутора била да је лакше ученицима да прочитају информацију и задатак, те су 

због тога изоставили легенду. Уџбеник у поглављу које је насловљено „Ако 

желиш више” садржи одличне налоге који од ученика захтевају упоређивање, 

уочавање и размишљање. Овакав наслов поглавља, међутим, наводи нас 

размишљање да рад на историјским картама није задатак који је предвиђен за 

све ученике, већ само за ученике који су радознали, посебно их интересују 

историјски садржаји или их оваква илустрација посебно заинтересује. Могуће 

да су аутори уџбеника то означили на овај начин, јер се у програму не говори 

експлицитно о увођењу историјских карата, али су они имали потребу да 

историјске садржаје на неки начин употпуне и визуелним приказом. Ученици 

се упућују да пажљиво погледају, а затим закључе где су се простирале 

границе сваке приказане државе на карти. Углавном су налози слични и 

подразумевају упоређивање граница државе у различитим раздобљима и 

делова које су државе обухватале.  

У уџбенику са највећим бројем историјских карата (У4) постоје 

директни задаци за ученике. Посматрајући карту они треба да уоче између 

којих се река налазила Рашка и да заокруже престоницу најстарије српске 

државе. Не помиње се историјска карта као нов и посебан појам, иако је јасно 

да је она другачија у односу на географску коју су до сада користили. Аутори 

су осим описа додали и легенду. Ученицима неће бити јасни сви елементи 

карте, јер су уцртани правци кретања народа и војски током досељавања Сло-

вена на Балканско полуострво, а и ознака за размеру. Постоје продуктивни 

задаци и задаци за размишљање као што су: Територија које данашње државе 

је у целости некада била у саставу државе Стефана Немање? Који мана-

стири су означени на карти? Овакве одговоре на питања ученици могу да дају 

само проучавајући историјску карту. Следећа историјска карта је сложенија од 

претходне, има више елемената (више боја и обележених различитих раздо-

бља; обележја места, престонице и манастира). Питања намењена ученицима 

су сложенија: Са којим државама се граничила?; На која мора је излазила? 

Иако нема конкретних задатка да се нешто уочи, у легенди је записано нпр. да 

је жутом бојом означена данашња Србија, а сивом бојом Србија за време кнеза 

Лазара, а на ученицима је да то прочитају и пажљиво погледају. Неопходно је 

у неком делу пре задатака упутити ученике да прочитају легенду и на основу 

тога одговоре на питања, јер без тога (само гледањем у ознаке на карти) уче-

ници неће моћи тачно да одговоре. Посматрањем историјске карте ученици 

треба да кажу како се назива територија означена розе бојом, с тим да у легенди 

могу сазнати да је у питању Београдски пашалук. Било би добро да у тексту или у 

одвојеним деловима са стране добију и неку додатну информацију о Београдском 

пашалуку. Број налога и питања за анализу и читање карте се увећава и 

усложњава (упоређујући територије на картама Кнежевине и Краљевине Србије 

ученици имају задатак да наведу и упишу на картама области које нису биле у 

саставу Кнежевине, али су постале њен део после балканских ратова). 
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У уџбенику У5 од укупно 10 историјских карата 5 није насловљено, док 

једна историјска карта има непотпуно именовање. Од тога, за разлику од исто-

ријских карата других издавача, 6 карата има легенду. Легендом се на неки 

начин превазилази недостатак описа историјске карте, али то није довољно. 

Шта је представљено на историјској карти ученици могу да закључе повезу-

јући податке из легенде и наслов/назив наставне јединице. Приликом упоређи-

вања две карте, у опису недостају називи држава које су на њима предста-

вљене, евентуално, повезивање територија држава и раздобља са актуелним 

владарима тог времена. Историјска карта која представља прве српске државе 

није прецизно насловљена, односно не можемо на основу описа и тумачења 

карте да знамо територије којих држава се налазе на карти. Читајући текст 

уџбеника и даље остаје нејасно које српске државе су представљене, чему 

додатно доприноси недостатак легенде. Налози за посматрање и задаци за ана-

лизу историјске карте присутни су само на једном месту.  

ЗАКЉУЧАК 

Анализа је показала да су представљени историјски садржаји уз кори-

шћење историјских карата у уџбеницима по својим основним дидактичким 

карактеристикама примерени развојним и образовним потребама деце раног 

основношколског узраста. Неопходно је истакнути важност коришћења исто-

ријских карата које својом учесталошћу, адекватним именовањем и објашње-

њем, усложњавањем захтева и врстом налога треба да омогуће ученицима да 

кроз самостални рад и проучавање истих, стичу знања и граде нове појмове у 

погледу историјских садржаја. Мањкавост препозната у појединим уџбени-

цима налази се у домену надоградње налога и питања која упућују на историј-

ске карте, као и недостатака појашњења која би попунила празнине и повезала 

управо наведени текст и претходна знања. У великом броју уџбеника овај 

корак се подразумева и препушта учитељима. Потребно је проналажење праве 

мере између излагања садржаја и укључивања историјских карата, узимајући у 

обзир узрасне могућности ученика и адекватно дидактичко обликовање садр-

жаја. Резултати анализе историјских карата у историјским садржајима у уџбе-

ницима за природу и друштво показали су да су оне заступљене у већој или 

мањој мери. Важно је указати на важност проучавања визуелног представљања 

историјских садржаја у уџбеницима за природу и друштво, посебно историј-

ских карата које посебно мотивишу и помажу у разумевању историјских садр-

жаја и самосталном закључивању. Данас је велика могућност коришћења раз-

личитих виртуелних приказа и приближавања историјских периода учени-

цима. У том смислу, треба истражити и користити и евентуалне електронске 

приказе историјских карата. 
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HISTORICAL MAP AS AN ILLUSTRATION AND/OR                                          

SOURCE OF KNOWLEDGE IN SCIENCE AND SOCIAL                                      

STUDIES TEXTBOOKS 

Summary 

Visual representation is one of the key structural elements of a textbook. A 

historical map is a graphic representation of the geographical area where historical 

events took place at a certain time. The subject of this research is the analysis of the use 

of a historical map in the Science and Social Studies textbooks for the fourth grade of 

primary school. In this paper, we have analyzed whether these textbooks contain 

historical maps, their number, whether they are titled, whether there are additional 

explanations or legends, and to what extent a historical map is referred to by the 

accounts in the text of the textbooks, on the basis of which students should, by 

independently interpreting, analyzing and reading the map, come to certain conclusions 

and knowledge. The method used is the content analysis method. The analysis indicates 

that all five textbooks contain historical maps, although they are not explicitly mentioned 

as a term in teaching and learning programs. Historical maps should enable students to 

acquire more permanent knowledge through independent work and map reading as well 

as develop new concepts with regard to historical content. Studying the use of historical 

maps in the Science and Social Studies textbooks is important for improving the 

teaching process. 

Keywords: historical map, Science and Social Studies teaching, historical 

content, textbook. 

 


