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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОГРАМ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА КАО ФАКТОР ПОБОЉШАЊА 
МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИЦА МЛАЂЕГ 
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Апстракт: Циљ овог истраживања био је да се утврде ефекти наставе физичког 
васпитања у коју су укључени елементи ритмичке гимнастике на трансформацију мото-
ричког статуса ученица узраста 9 и 10 година. Узорак од 110 испитаница подељен је на 
два субузорка. Први субузорак сачињавале су ученице (n = 51) које су имале само редовну 
наставу физичког васпитања у школи (контролна група). Други субузорак сачињавале су 
ученице (n = 59) које су, поред редовне наставе физичког васпитања у школи, имале и 
експериментални програм са елементима ритмичке гимнастике у трајању од 36 недеља 
(два пута недељно по 45 минута) (експериментална група). Процена моторичких способ-
ности обухватала је батерију од 21 варијабле. Добијени резултати указују на значајну 
разлику између испитаница експерименталне и контролне групе и то код 15 варијабли 
испитиваног моторичког простора. Интервал поверења коригованих средина је доказао 
да је експериментални програм наставе физичког васпитања са елементима ритмичке 
гимнастике најефикасније средство за трансформацију моторичких способности репе-
титивне и статичке снаге и делимично брзине и равнотеже. Оваква истраживања треба да 
иницирају даља комплекснија и шира истраживања, са већим бројем испитаница на ши-
рем подручју, која ће водити ка ефикаснијим трансформацијама антрополошког статуса.

Kључне речи: експериментални програм, моторичке способности, ритмичка гим-
настика, ученице, млађи школски узраст.
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УВОД

Нови наставни планови и програми за наставни предмет Физичко ва-
спитање, прописани од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, представљају корак напред у поређењу са сваким 
претходним, али досадашња искуства потврђују да се недовољно утиче на 
моторичке способности ученика, тј. да резултати које ученици постижу нису 
задовољавајући (Миленковић 2001; Алексић 2010; Крсмановић и др. 2008; 
Морисон и др. 2012; Алексић и др. 2013; Станковић 2016; Вукићевић и др. 
2017). Због тога се стиче утисак да класичне форме у настави физичког ва-
спитања нису оствариле позитивне ефекте на усавршавање физичких способ-
ности и стицање моторних знања јер капацитети и могућности ученика нису 
довољно искоришћени. Резултати показују да настави физичког васпитања 
недостају садржаји који спадају у категорије здравља и фитнеса, пливања, 
активности на отвореном и зимских спортова (Алић и др. 2016; Пезић 2017). 
Физичка способност обухвата компоненте важне за добро здравље, успешност 
у различитим спортским активностима и физиолошке компоненте. У настави 
физичког васпитања примењују се батерије за процену антополошког статуса 
ученика у којима доминирају тестови за процену компоненти које су значај-
не за здравље: кардиореспираторна издржљивост (аеробни капацитет), флек-
сибилност, мишићна издржљивост, мишићна снага и телесна композиција. 
Сматра се да особе са високим нивоом кардиореспираторне издржљивости, 
мишићне снаге и издржљивости, са адекватном флексибилношћу и телесном 
композицијом, имају мањи ризик од обољевања од хроничних болести и 
већи квалитет живота (Корбин и др. 2000). Такође, новија истраживања по-
казују да деца изражавају све веће незадовољство традиционалним физич-
ким вежбањем (Алексић и др. 2017; Џиновић, Мартиновић 2018; Захарова и 
др. 2020). Tрансформациони процеси људског антрополошког статуса могу 
се покренути системским или несистемским утицајима. Величина промена 
моторичких способности одређена је генетским потенцијалом, биолошким 
растом и развојем, а могуће је утицати на побољшање потенцијала основних 
моторичких вештина добро структурираним технологијама тренинга (Шебић 
Зухрић и др. 2007). Разлози за „неадекватан” квалитет физичког васпитања 
су многобројни. Пре свега, непрецизно и уопштено постављени циљеви фи-
зичког васпитања. На основу Члана 25. Став 7. Закона о основама система 
образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 
62/04), Министар просвете и спорта донео је Правилник о Наставном плану 
за предмет Физичко васпитање за трећи и четврти разред основне школе где 
се каже: „Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским 
моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним 
подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитив-
ном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 
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усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских 
знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.” Други ра-
злог је занемаривање чињенице да је антрополошки статус комплексан, да 
постоје одређене корелације између појединих сегмената тог статуса, те га 
искључиво тако треба схватити приликом истраживања, али и планирања 
наставних садржаја. Такође, треба нагласити и недефинисано иницијално 
и жељено финално стање, као и претерану усмереност ка стицању широ-
ке моторичке информисаности. Из тог разлога неопходни су специфични 
програми физичких активности који су предмет многих истраживања (Де 
Привителио и др. 2007; Мадић и др. 2009; Станковић и др. 2009; Пелемиш 
2016; Станковић 2016; Смајић и др. 2017; Станковић и др. 2019). Проблема-
тиком проучавања трансформације моторичких способности ученика млађег 
школског узраста бавило се много иностраних (Катић и др. 2004; Марта и др. 
2012; Кејтли, Томкинсон 2013; Гебај 2019), као и домаћих аутора (Крсмано-
вић, Радосав 2008; Мекић, Алексић 2014; Алексић, Алексић 2014; Алексић 
и др. 2012; Смајић и др. 2017). Радикално решење је спровођење наставе 
физичког васпитања са снажним акцентом на спортском тренингу, који под-
разумева избор и примену специфичних средстава вежбања и већи интен-
зитет. Основа овог истраживања јесте намера да се на редовним часовима 
физичког васпитања, са ученицама трећег и четвртог разреда основне школе, 
знатније интензивира дејство на антрополошки статус, путем обогаћивања 
наставе елементима ритмичке гимнастике, као средством у настави физичког 
васпитања. Ритмичка гимнастика као садржај наставног програма физичког 
васпитања обухвата различитост покрета који могу утицати на свеукупне 
специфичности ученика (морфолошке, функционалне, моторичке, психоло-
шке, музичке). Као облик физичке вежбе може пружити велике могућности 
за постизање циљева и задатака у физичком васпитању.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД

Истраживање је лонгитудиналног карактера експерименталног типа, 
реализовано у трајању од 36 недеља, у коме је настава физичког васпитања 
организована кроз 36 школских часова, а експериментални програм наставе 
ритмичке гимнастике кроз 72 школска часа.

УЗОРАК ИСПИТАНИКА

Популација из које је извучен узорак испитаница за истраживање де-
финисана је као популација ученица млађег школског узраста, старости 9‒10 
година. Узорак је обухватао 110 испитаница, ученица трећег и четвртог ра-
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зреда основних школа у Нишу. Узорак је подељен на два субузорка. Контрол-
ну групу (n = 51) су чиниле испитанице које су имале само редовну наставу 
физичког васпитања, а експерименталну групу (n = 59) испитанице које су 
поред једног часа недељно редовне наставе физичког васпитања имале и два 
часа наставе са експерименталним програмом ритмичке гимнастике.

УЗОРАК ВАРИЈАБЛИ

Процена моторичких способности значајних за овај програм мерења 
спроведена је применом следећих моторичких тестова: Kоординација ‒ Поли-
гон натрашке (MPON), Слалом са 3 лопте (МSL3), Окретност на тлу (МОNТ); 
Гипкост ‒ Дубоки претклон на клупици (МDPK), Искрет палицом (МISK), 
Бочна шпага (МBŠP); Експлозивна снага ‒ Скок удаљ с места (МSDМ), Тр-
чање на 20 м из високог старта (М20М), Скок увис с места (МSRG); Репе-
титивна снага ‒ Дизање трупа на клупици (МDTK), Склекови (МSKL), Леђа 
(МDTL); Статичка снага ‒ Вис у згибу (МVIS), Издржај у предносу (МIPR), 
Издржај ногу на сандуку (МINS); Брзина ‒ Тапинг руком (МТАR), Тапинг 
ногом (МТАN), Претклон-засук-додир (МPZD); Равнотежа ‒ Стајање на јед-
ној нози затворених очију (МPSG), Ходање напред по ниској греди (МHNG), 
Стајање на једној нози уздуж клупице (МSJN). Услови и технике мерења 
били су по Метикошу, Проту, Хофману, Пинтару и Оребу (1982).

СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА

При статистичкој обради података најпре су израчунати дескриптивни 
статистички параметри и проверен нормалитет дистрибуције примењених 
варијабли Kолмогоров‒Смирнов теста (KS-p). Применом униваријантне ана-
лизе варијансе (ANOVA) тестиран је значај разлика аритметичких средина 
на иницијалном и финалном мерењу. За израчунавање значајности разлика 
између испитаница двеју група примењене су униваријантна анализа ковари-
јансе (ANCOVA) и мултиваријантна анализа коваријансе (MANCOVA), као 
и интервал поверења на разлици коригованих средина.

РЕЗУЛТАТИ

Основни дескриптивни и дистрибуцијски параметри на иницијалном 
мерењу на нивоу истраживаног узорка (n =110) ‒ средња вредност (Mean), 
стандардна девијација (SD), коефицијент варијације (KV%) и Колмогоров‒
Смирнов тест (KS-p), приказани су у Табели 1. Вредности коефицијента вари-
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јације указују на хетерогеност резултата експерименталне и контролне групе, 
а статистички значајно одступање дистрибуције резултата јавља се код код 
експерименталне групе код варијабли за процену координације (MONT) и 
статичке снаге (MIPR) (.017 и .000), а код контролне групе код варијабле за 
процену статичке снаге (MIPR) (.000). Анализa ANOVA потврђује постојање 
разлика између испитиваних група пре почетка експерименталног програма, 
на нивоу статистичке значајности код 15 од 21 варијаблe моторичког про-
стора.

Прегледом Табеле 2, која приказује дескриптивне показатеље испита-
ница на финалном мерењу, код експерименталне групе је утврђено да нема 
величина које битније одступају од очекиваних и реално могућих. Вредности 
коефицијента варијације указују на хомогеност резултата експерименталне 
групе, док је код контролне групе статистички значајно одступање дистри-
буције резултата евидентирано код варијабли за процену репетитивне снаге 
(MDTL) и равнотеже (MPSG) (.049 и .025).

За ово истраживање су веома значајне моторичке способности на чију 
промену је могуће утицати спољашњим факторима. Због тога је у анализи 
утицаја третмана на промене у моторичим способностима испитаница при-

Табела 1. Дескриптивни показатељи и разлике између испитаница  
на иницијалном мерењу

Варијабле
Експериментална група Контролна група ANOVA

Mean SD KV % KS-p Mean SD KV % KS-p F p
MPON 24.25 6 39 26.35 .236 23.10 8.32 36.03 .723 3.026 .030
MSL3 52.50 8.49 16.17 1.000 56.41 14.09 24.97 .570 1.665 .174
MONT 26.36 10 93 41.47 .017 28.71 9.30 32.40 .824 1 083 .358
MDPK 44.00 6.44 14.64 1.000 40.75 7.26 17.82 1.000 2 850 .038
MISK 65.24 11.47 17.58 1.000 69.85 11.08 15.86 .426 4.321 .006
MBSP 26.98 7.24 26.82 .987 24.25 14.37 59.27 .894 6.972 .000
MSDM 120.63 23.49 19.47 .997 108.96 23.45 21.52 1.000 2.344 .073
M20M 4.44 .51 11.47 .999 4.83 .51 10.64 1.000 23.828 .000
MSRG 22.35 4.81 21.51 .581 19.58 4.03 20.58 1.000 4.685 .004
MDTK 6 82 5.04 73.90 .944 6.21 5.95 95.78 .355 4.146 .007
MSKL 5 25 3.91 74.47 .748 6.96 6.10 87.69 929 1.750 .156
MDTL 6 94 3.48 50.19 .998 4.10 1.79 43.60 996 20.516 .000
MVIS 2 94 3.68 125.15 .194 2.70 3.51 130.01 527 .631 .600
MIPR .44 1.01 228.21 .000 .56 1.24 222.43 .000 5.302 .002
MINS 37.27 28.98 77.75 .464 16.53 14.65 88.62 .635 15.511 .000
MTAR 20.96 2.71 12.94 .321 20.21 3.38 16.74 .993 9.982 .000
MTAN 27.35 3.10 11.35 .997 26.17 3.60 13.78 .891 7.701 .000
MPZD 13.41 1.43 10.67 1.000 13.21 2.30 17.39 .084 2.770 .042
MPSG 9.22 8.15 88.39 .199 8.52 9.42 110.55 .173 6.193 .001
MHNG 18.12 7.42 40.97 .159 18.76 6.60 35.19 .693 .294 .831
MSJN 14.34 13.23 92.30 .136 10.37 12.85 123.91 .071 7.183 .000
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мењен приказ резултата за сваки посебан фактор. Модел структуре моторич-
ких способности који је примењен у истраживању обухвата:

 – фактор координације,
 – фактор гипкости,
 – фактор снаге (експлозивне, репетитивне и статичке),
 – фактор брзине,
 – фактор равнотеже.

Применом мултиваријантне анализе коваријансе (MANCOVA) утвр-
ђена је, после неутрализације разлика у иницијалном мерењу, статистички 
значајна разлика у финалном мерењу у ефикасности експерименталног про-

Табела 2. Дескриптивни показатељи испитаница на финалном мерењу

Варијабле
Експериментална група Контролна група

Mean SD KV % KS-p Mean SD KV % KS-p
MPON 21.81 6.57 30.14 .353 20.60 6.85 33.28 .619
MSL3 47.65 8.78 18.42 .722 51.03 11.02 21.60 .953
MONT 23.45 9.96 42.47 .076 25.83 8.15 31.55 .739
MDPK 45.84 6.96 15.18 1.00 42.40 7.41 17.47 .875
MISK 57.80 11.80 20.42 .687 60.25 10.52 17.45 .398
MBSP 23.22 10.47 45.08 .999 20.63 13.73 66.55 .890
MSDM 125.80 21.93 17.43 .927 113.88 22.22 19.51 .997
M20M 4.42 .54 12.18 1.00 4.63 .58 12.48 1.00
MSRG 24.43 5.36 21.95 .496 21.48 4.23 19.71 .386
MDTK 28.55 14.66 51.35 .306 11.85 6.94 58.52 .876
MSKL 29.96 12.67 42.28 .777 14.29 10.26 71.82 .768
MDTL 26.33 12.13 46.06 .886 14.42 7.14 49.54 .049
MVIS 8.59 6.80 79.23 .694 4.52 3.25 71.77 .983
MIPR 3.78 3.36 88.88 .913 3.21 3.27 101.71 .447
MINS 63.96 37.49 58.61 .946 40.19 28.38 70.62 .717
MTAR 22.61 3.24 14.32 .746 21.54 3.38 15.68 .861
MTAN 29.08 3.07 10.56 .513 27.54 3.78 13.71 .994
MPZD 14.41 1.43 9.93 1.00 14.02 2.39 17.06 .888
MPSG 22.65 23.21 102.48 .399 15.31 19.91 130.09 .025
MHNG 16.61 6.59 39.68 .103 17.10 5.82 34.04 .925
MSJN 19 08 17.91 93.86 .439 14.80 18.72 126.52 .154

Табела 3. Значајност разлика између третмана испитаница на финалном мерењу

MANCOVA n F p

Координација 3 4.082 .000
Гипкост 3 5.541 .000
Експлозивна снага 3 .597 .801

Репетитивна снага 3 17.131 .000
Статичка снага 3 6.120 .000
Брзина 3 4.571 .000
Равнотежа 3 3.047 .002
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грама на трансформацију испитиваног моторичког простора, осим експло-
зивне снаге.

Табела 4. Значајност разлика по варијаблама на финалном мерењу између третмана 
испитаница

ANCOVA ANCOVA
Варијабле F p Варијабле F p
MPON 5.798 .001 MDTL 11.754 .000
MSL3 3.123 .027 MVIS 26.104 .000
MONT 6.999 .000 MIPR 4.385 .005
MDPK 4.945 .003 MINS 1.788 .149
MISK 6.668 .000 MTAR 4.258 .006
MBSP 5.870 .001 MTAN 6.573 .000
MSDM .426 .739 MPZD 3.385 .019
M20M .634 598 MPSG 1.344 260
MSRG 1.579 .194 MHNG 2.663 .048
MDTK 46.459 .000 MSJN 1.889 .131
MSKL 47.907 .000

Табела 5. Ефекти примене програма ритмичке гимнастике  
на трансформацију моторичких способности испитаница

Варијабле 
Кориговане средине Интервал поверења

Експериментална 
група

Контролна
група

Експериментална 
група

Контролна 
група

MPON 20.42 20.13 -.55 1.13
MSL3 48.74 49.64 -3.33 1.52
MONT 24.32 24.69 -1.38 .64
MDPK 43.93 43.20 -.77 2.23
MISK 59.78 59.28 -2.41 3.40
MBŠP 21.25 21.05 -2.90 3.30
MSDM 121.77 118.74 -2.22 8.27
M20M 4.39 4.70 -3.39 2.75
MSRG 23.48 22.57 -.35 2.16
MDTK 28.25 11.96 13.18 19.39
MSKL 30.58 13.79 13.42 20.17
MDTL 23.31 16.14 3.92 10.42
MVIS 8.68 4.87 2.79 4.83
MIPR 3.78 3.18 .20 1.01
MINS 45.85 50.02 -10.99 2.65
MTAR 22.44 21.99 -.23 1.11
MTAN 28.73 28.14 -.15 1.32
MPZD 14.33 14.15 .06 .30
MPSG 22.58 15.30 3.95 10.60
MHNG 16.53 16.49 -.54 .62
MSJN 14.31 15.53 -3.36 .92
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На основу добијених резултата униваријанте анализе коваријансе мо-
жемо констатовати да статистички значајне разлике постоје код 15 од 21 
варијаблe моторичког простора испитаница. Статистички значајне разлике 
не постоје код свих варијабли за процену експлозивне снаге (MSDM, M20M, 
MSRG), код варијабле за процену статичке снаге (MINS) и две варијабле за 
процену равнотеже (MPSG и MSJN).

На основу интервала поверења и упоређивањем коригованих средњих 
вредности резултата експерименталне и контролне групе, можемо констато-
вати да се експериментални програм са елементима ритмичке гимнастике 
показао као најефикасније средство за трансформацију моторичких способ-
ности репетитивне (MDTK, MSKL, MDTL) и статичке снаге (MVIS, MIPR) 
и делимично брзине (MPZD) и равнотеже (MPSG).

ДИСКУСИЈА

Различит је значај спољашњих и унутрашњих фактора у развоју мото-
ричких способности. Неке моторичке способности, у већој или мањој мери, 
зависе од генетских предиспозиција. На моторичке способности се, поготово 
у фази биолошког развоја у којем су испитанице у овом истраживању, може 
утицати (Менез и др. 2009; Староста и др. 2009; Станковић 2016; Цуда и др. 
2019), иако су коефицијенти урођености код појединих способности веома 
високи. Моторичке способности са високим коефицијентом урођености су 
координација, експлозивна снага, брзина, тако да се са њиховим развојем 
треба почети у најранијем детињству (Топ и др. 2019; Рамадан и др. 2020). 
Резултати нашег истраживања показују да и на иницијалном и на финалном 
мерењу постоји статистички значајна разлика између контролне и експири-
менталне групе испитаница. Вредности коефицијента варијације код већине 
варијабли указују на хомогеност резултата, а одступања постоје на иницијал-
ном мерењу код експерименталне групе код варијабли за процену координа-
ције ‒ окретност на тлу (.017) и статичке снаге ‒ издржај у предносу (.000), 
а код контролне групе код варијабле за процену статичке снаге ‒ издржај у 
предносу (.000) и на финалном мерењу код контролне групе код варијабли 
за процену репетитивне снаге ‒ леђа (.049) и равнотеже ‒ стајање на једној 
нози затворених очију (.025). Интервал поверења коригованих средина је 
доказао да је експериментални програм наставе физичког васпитања са еле-
ментима ритмичке гимнастике најефикасније средство за трансформацију 
моторичких способности репетитивне и статичке снаге и делимично брзине 
и равнотеже. Овакве резултате можемо објаснити и тиме да се у овом случају 
физичким активностима деловало на репетитивну и статичку снагу, где је мо-
гућност утицаја на промене прилично велика (Никшић и др. 2020; Гиламон 
и др. 2020; Ивашченко 2020; Рамадан и др. 2020). Значајна разлика између 
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контролне и експерименталне групе испитаника уочава се код варијабле за 
процену брзине претклон–засук–додир и варијабле за процену равнотеже 
стајање на једној нози затворених очију. Добијене разлике указују на то да 
је настава физичког васпитања са континуираном наставом са елементима 
ритмичке гимнастике дала позитивне ефекте на развој моторичких способ-
ности ученица млађег школског узраста. У прилог добијеним подацима иду 
и резултати истраживања аутора који су доказали позитиван утицај на мото-
ричке способности и у краћем временским периоду него што је трајало ово 
истраживање (Староста и др. 2007; Морано и др. 2020; Чупрун и др. 2020; 
Емељановас и др. 2020).

ЗАКЉУЧАК

У савременим условима живота и рада неки негативни фактори дола-
зе до изражаја ‒ неадекватна исхрана, смањена физичка активност, седећа 
култура и слично. Активности у оквиру наставе физичког васпитања у шко-
лама, очигледно, нису у могућности да ове последице уклоне, већ само да 
их делимично ублаже. Посебни експериментални програми наставе оства-
рују позитивне ефекте на свестрани психофизички развој деце. Циљ овог 
истраживања био је да утврдимо ефекте наставе физичког васпитања у коју 
су укључени елементи ритмичке гимнастике на трансформацију моторичког 
статуса ученица. Резултати униваријантне анализе коваријансе показали су 
статистички значајне разлике код 15 од 21 варијабле моторичког простора 
испитаница. Досадашња истраживања аутора на овом пољу потврђују ова-
кве резултате. Добијени резултати недвосмислено су показали да се ефика-
сније осавремењавање и интензификација физичког васпитања и реалније 
планирање и програмирање ових активности може постићи само уколико 
се располаже довољном количином објективних стручних информација на 
основу којих се може дијагностицирати постојеће стање и утврдити поступци 
за даљи рад. Наравно, ово истраживање треба да иницира даља комплекснија 
и шира истраживања, са већим бројем испитаница на ширем подручју, која 
ће водити ка ефикаснијим трансформацијама антрополошког статуса.
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EXPERIMENTAL PHYSICAL EDUCATION TEACHING PROGRAM 
AS A FACTOR IN IMPROVING MOTOR ABILITIES OF LOWER 
ELEMENTARY SCHOOLGIRLS

Summary: The aim of the paper was to determine the effects of physical education 
teaching which included rhythmic gymnastics elements on the transformation of motor 
status of 9 and 10-year-old girls. The research sample consisted of 110 participants, divided 
into two sub-samples. The first sub-sample, the control group, consisted of female students 
(n = 51) who attended regular physical education classes at school. The second sub-sample, 
the experimental group (n = 59), consisted of female students who, in addition to their 
regular physical education classes at school, were involved in the experimental program 
with elements of rhythmic gymnastics, during 36 weeks (twice a week for 45 minutes 
each). The motor skills assessment included a battery of 21 variables. The results indicate 
a significant difference between the experimental and the control group in 15 variables 
of the examined motor skills. The confidence intervals of corrected interval have proven 
that the experimental program of physical education teaching with elements of rhythmic 
gymnastics is the most effective means of transforming the motor abilities of repetitive and 
static strength and partly of speed and balance. Such research studies should initiate further 
more complex and broader studies, with a greater number of participants across the wider 
area, leading to more effective transformations of anthropological status.

Keywords: experimental program, motor skills, rhythmic gymnastics, schoolgirls, 
lower elementary students.


