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ПОСТУРАЛНИ СТАТУС НОГУ И СВОДА СТОПАЛА КОД 

ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ЕФЕКТИ 

КОРЕКТИВНОГ ВЕЖБАЊА У ОКВИРУ УСМЕРЕНИХ 

АКТИВНОСТИ 

Ирена Р.Станишић, Марија M.Ђорђевић, Сава З.Максимовић 

Сажетак: Са циљем да се истражи и утврди постурални статус деце 

предшколског узраста као и ефикасност корективног вежбања у оквиру 

усмерених активности из физичког васпитања деце предшколског узраста, 

спроведено је истраживање на узорку шездесеторо деце (39 девојчица и 21 

дечака), узраста 6 година, полазника дечијег вртића "Наша Радост" у 

Крушевцу. Постурални статус ногу процењен је помоћу методе Наполеона 

Воланског. По њему постоје три оцене: 0, 1 и 2. Степен спуштености свода 

стопала процењен је помоћу плантограма (методе тумачење – Томсенова). На 

овај начин издвојени су резултати који одговарају нормалном стопалу, I и II 

степену спуштености. На основу ових метода процењен је постурални статус и 

у оквиру двомесечног корективног рада припремљене су вежбе у оквиру 

усмерених активности за корекцију датих неправилности ногу и свода стопала 

које су се са децом спроводиле три пута недељно. На основу добијених 

резултата може се закључити да постоје одступања постуралног статуса ногу и 

свода стопала код деце и да програм корективног вежбања у оквиру усмерених 

активности има позитиван ефекат на исправљање датих поремећаја.  

Кључне речи: постурални статус ногу, спуштеност свода стопала, 

предшколска деца. 

УВОД 

Утицај раста и развоја на постурални статус предшколске деце 

посебно је занимљиво подручије истраживања, поготову када се зна да 

то представља сензитивни период раста и развоја, те самим тим и 

могућности наглих промена на скелету које се најчеће примарно 

манифестују у виду функционалних постуралних поремећаја а 

њиховим нетретирањем у каснијим фазама развоја могу задобити и 
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трајна, структурална оштећења локомоторног апарата. Из тог разлога 

перманентним истраживањима на задату тему покушава се, да се 

помогне у реализацији превентивног деловања на постурални статус 

деце предшколског узраста у пракси, указујући на неке законитости, 

неминовности развојног процеса, а све са жељом правилног 

усмеравања и планирања процеса наставе физичког васпитања у оквиру 

усмерених активности у раду са децом предшколског узраста. Да би се 

утврдио моменат настанка постуралног поремећаја, без обзира на узрок 

његовог настанка, овај проблем потребно је испитати од момента 

уласка деце у нову средину, тј. у вртић или школу. С тим у вези мора се 

створити одређени стандард који се треба пратити, како би, неопходно, 

превентивно утицали на правилан раст и развој предшколске деце у 

оквиру усмерених активности. 

Лоше држање тела и ногу предшколске и школске деце 

показатељ је здравствених проблема који могу постати веома озбиљни 

уколико се лоше држање не исправи на време. И поред тога, често се 

дешава да се овакви проблеми не уоче правовремено. Идеално би било 

када би васпитачи уочили прве показатеље лошег држања тела (Brower 

i sar., 1979). Најзначајнију улогу у формурању правилног држања тела, 

ногу и свода стопала имају мишићи, као активан део апарата за 

кретање. Слабост појединих мишићних група, њихово превелико и 

једнострано оптерећење, може да изазове појаву различитих поремећаја 

на кичменом стубу, грудном кошу, горњим и доњим екстремитетима, а 

посебно на стопалу. Због пластичности и сензитивног дечјег организма, 

формирање правилног постуралног статуса је од посебног значаја у 

предшколском периоду развоја и у првим годинама школовања (Сабо, 

2006б). Узроци појаве и настајања постуралних поремећаја код деце су 

различити: гојазност (Милошевић и сар., 2007а, Милошевић и сар., 

2007б), потхрањеност (Протић-Гава, 2008), недовољна физичка 

активност која са поласком у школу опада (Sallis, 2000), што у каснијем 

животном добу представља озбиљан проблем. Главне препреке 

одржавању физичке активности на оптималном нивоу, представљају 

недостатак времена, одсуство енергије и заинтересованости или 

мотивације (Максимовић и Милошевић, 2008). Спортски резултат 

родитеља и њихова ангажованост у спортским организацијама утиче на 

физичку активност детета у току недеље (Матић и Максимовић, 2007), 

као и на учешће родитеља у физичкој активности детета у току недеље. 

Резултати неких истраживања показују да боље индикаторе 

постуралног статуса предшколске деце Војводине имају деца чији се 

родитељи рекреативно баве спортом (Протић-Гава и сар., 2006). 
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Најчешће промене на стопалима се огледају у слабљењу и попуштању 

свода стопала (равно стопало – pes planus) (Бокан, 1977). 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Циљ истраживања је да се истражи и утврди постурални статус 

деце предшколског узраста као и ефикасност корективног вежбања у 

оквиру усмерених активности на постурални статус ногу и свода 

стопала код деце са дијагностикованим поремећајем. 

Основни задаци истраживања су: 
 Установити постурални статус ногу и свода стопала деце 

предшколског узраста; 

 Дизајнирати програм вежби који je усаглашен са потребама 

корекције појединих сегмената ногу и свода стопала и укључити 

децу у организовани рад; 

 Испитати да ли корективно вежбање у оквиру усмерених 

активности из физичког васпитања побољшава постурални статус 

ногу и свода стопала деце. 

МЕТОД РАДА И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

У оквиру методе примењена је техника посматрања и мерења у 

оквиру које спада: 

Преглед „X“ и „О“ ногу - мерењем удаљености стопала при 

спојеним бутинама и коленима („X“ ноге) и мерењем удаљености 

колена при спојеним стопалима („О“ ноге) помоћу методе Наполеона 

Воланског. По њему постоје три оцене: 0, 1 и 2.  
 Оцена 0 је када се сви параметри налазе у нормалним односима - 

колена и пете се додирују, ноге се целом дужином нехотице 

додирују.  

 Оцена 1 представља одређено одступање од нормалног држања, 

које се може успешно санирати кроз наставу физичког васпитања 

(функционални стадијум – попуштање активног дела локомоторног 

апарата) – размак у нивоу колена или пета је већи од 2 cm.  

 Оцену 2 карактеришу знатна одступања од нормалног статуса 

држања тела (одговара структуралним променама, те спада у 

надлежност здравствених институција) – размак између колена и 

пета је већи од 3 cm. 

За процену држања свода стопала примењена је метода 

плантографије - Томсенова метода. Помоћу ове методе утврђује се 

проценат спуштености стопала, а на основу процента спуштености 
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одређује се степен спуштености. На овај начин издвојени су резултати 

који одговарају нормалном стопалу, а затим и I и II степену 

спуштености. 

У оквиру двомесечног корективног рада припремљене су вежбе у 

оквиру усмерених активности за корекцију датих неправилности ногу и 

свода стопала које су се са децом спроводиле три пута недељно. 

Програм корективног рада је посебно дизајниран за ову сврху. 

Садржао је комплексе вежби за јачање тонуса мишића читавог тела, пре 

свега мишића стопала и екстензора ногу, затим комплекс вежби за 

повећање покретљивости у зглобовима и побољшање нервно-мишићне 

координације. Вежбе за корекцију ногу и свода стопала индивидуално 

су спроведене 

ОПИС ИСТРАЖИВАЊА 

Процена и мерење испитаника извршена је у радним собама 

вртића. Деца су при томе била боса и у гаћицама. Инспекција сваког 

испитаника вршена је са удаљености од око 2m, при чему су 

анализирани поједини сегменти тела по утврђеном редоследу. 

Прикупљени подаци су прегледани, сређени у мерним листама - 

посебно за сваког испитаника, а затим разврстани по полној 

припадности, те подвргнути математичко - статистичкој обради. 

Резултати су продискутовани и на крају изведени. Добијени подаци су 

обрађени према фреквенцији појављивања у одговарајућим 

категоријама постуралног статуса - посебно по половима. Стање у 

појединим сегментима тела изражено је бројчано и процентуално.  

УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА 

Истраживања су спроведена у вртићу „Наша Радост“. 

Испитивањем је обухваћено 60 испитаника, од тога 39 девојчица и 21 

дечака. Узорком истраживања обухваћена су деца предшколског 

узраста. 

Применом дескриптивне статистике утврђена је бројчана и 

процентуална заступљеност поремећаја статуса ногу и свода стопала. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Табела 1. Резултати анализе постуралног статуса ногу 

POL 0 1 2 UKUPNO 

DEČACI 16-76,2% 4 - 19,1% 1-4,7% 21- 35% 

DEVOJČICE 33- 84,6% 6- 15,4% 0 - 0% 39- 65% 

UKUPNO 49- 81,7% 10 -16,7% 1- 1,6% 60-100% 

Подаци у табели 1. показују да око 81,7% деце има нормалан 

облик ногу, а да 19,1% дечака и 15,4% девојчица има одређена 

одступања која се третирају као функционални стадијум деформитета. 

У просеку, дечаци и девојчице имају знатна одступања облика ногу у 

1,6% случајева. 

Табела 2. Резултати анализе држања свода стопала 

POL 
NORMALNO 

DRŢANJE 
I0 II0 UKUPNO 

DEČACI 17-81% 3-14,3% 1-4,7% 21-35% 

DEVOJČICE 21-53,8% 15-38,5% 3-7,7% 39-65% 

UKUPNO 38-63,3% 18-30% 4-6,7% 60-100% 

Из табеле 2. се може закључити да већина деце има нормалан 

свод стопала (63,3%). Спуштено стопало које одговара I°, односно 

функционалном облику деформитета има (I°=30%), где је дошло до 

попуштања мишића стопала, а тиме и свода. Овај стадијум се може 

отклонити применом одговарајућих телесних вежби. Релативно мали 

број деце има II° спуштености, односно равно стопало (II°=6,7%).  

Табела 3. Резултати анализе постуралног статуса ногу након примене 

корективних вежби 

POL 0 1 2 UKUPNO 

DEČACI 18-85,8% 2-9,5% 1-4,7% 21-35% 

DEVOJČICE 35-89,7% 4-10,3% 0-0% 39-65% 

UKUPNO 53-88,4% 6-10% 1-1,6% 60-100% 

Табела 4. Резултати анализе држања свода стопала након примене 

корективних вежби 

POL 
NORMALNO 

DRŢANJE 
I0 II0 UKUPNO 

DEČACI 18-85,7% 2-9,6% 1-4,7% 21-35% 

DEVOJČICE 22-56,4% 14-35,9% 3-7,7% 39-65% 

UKUPNO 40-66,7% 16-26,6% 4-6,7% 60-100% 
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Из табела 3. и 4. након примене корективних вежби у краћем 

временском периоду дошло је до незнатног побољшања постуралног 

статуса ногу и свода стопала, што показује да применом корективних 

вежби у дужем временском периоду може доћи до значајног 

побољшања постуралног статуса ногу и држања стопала код деце, а код 

многе деце и до отклањања постојећег деформитета. 

Сличне резултате су у свом истраживању добили Обрадовић и 

Милошевић (2008), у ком преовладава“лоше“ и јако лоше“ држање како 

ногу тако и стопала.  

Квантитативне резултате не би требало занемарити. Наиме, 

велики је број деце (дечака и девојчица), која имају тзв. функционални 

стадијум деформитета, дакле одређено одступање од нормалног - 

доброг држања, у скоро свим сегментима тела. Ово представља 

потенцијалну опасност за формирање тзв. структуралних промена, које 

у мањој или већој мери угрожавају здравље, опште функционисање 

организма и његову радну способност. То представља социјални 

проблем за друштво у коме ови појединци живе и раде. Резултати 

указују на то да овај проблем треба детаљније истражити и пратити, 

обзиром да се ради о предшколској деци и тзв. функционалним 

стадијумима деформитета, који се успешно могу отклонити 

одговарајућим корективним радом у вртићу. Нажалост, подаци 

показују да један, релативно мањи број деце има тзв. структуралне 

промене, које се требају третирати у одговарајућим здравственим 

институцијама.  

У склопу мера које треба предузети у оквиру неге и васпитања 

предшколског детета, посебно место и значај припада организованом 

физичком васпитању. Значај и потреба организованог физичког 

васпитања деце предшколског узраста произилази из низа чињеница 

кроз праксу проверених и научно доказаних. Ове чињенице указују да 

организовано, смишљено и планско физичко васпитање деце 

предшколског узраста има значајну улогу у свестраном развоју 

предшколског детета.  

Како би се побољшао постурални статус код деце свих узрасних 

група треба увести усмерене активности кроз које би се са децом 

радило на превенцији, а и коренцији ногу и свода стопала. Поред 

физичких усмерених активности које свакако треба спроводити, на 

постурални статус може се утицати и другим активностима и формама 

рада као што су покретне игре, јутарње телесно вежбање, а по потреби 

спроводити и индивидуални рад са децом са постуралним 

поремећајима.  
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EFFECTS OF CORRECTIVE EXERCISES IN THE GUIDED 

PHYSICAL ACTIVITY ON THE POSTURAL STATUS OF THE 

LEGS AND FOOT ARCH IN PRESCHOOL CHILDREN 

Abstract: With the aim of investigating the postural status of preschool 

children and the effectiveness of corrective exercises as part of guided activities in 

physical education preschool children performed a study on a sample of 60 children 

(39 girls and 21 boys), aged 6 years, from preschool institution "Our Joy" in 

Kruševac in a period of one month. Postural status of the legs were assessed using 

the methods of Napoleon Volansky. According to tham, there are three grades: 0, 1 

and 2. The degree of foot arch descending properly estimated using plantogram 

(interpretation methods - Thomsen's). The results were extracted corresponding to 

the normal foot, and second degree descending properly. Based on the obtained 

results it can be concluded that the postural status of the legs and foot in children 

and determined that the program of corrective exercises in the guided physical 

activities has a positive effect on correcting these disturbances. 

Key words: postural status of the legs, arch of the foot, preschool children 
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