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Физичкa културa, Бeoгрaд, 57/58 (2003/2004) 1-4, стр. 19-25 , таб. 5, 
лит. 6 
ПРЕДШКОЛЦИ / ДЕЧАЦИ / ФУНКЦИОНАЛНЕСПОСОБНОСТИ / ГРУПЕ 
На узорку од 333 дечака предшколског узраста, који је подељен 
према дужини боравка у дечјем вртићу, односно, телесног вежбања, 
на три групе, приликом уписа у основну школу, извршено је мерење 
и тестирање функционалних способности. Ради утврђивања разлика 
између група дечака које су боравиле различиту дужину у вртићу, 
урађена је мултиваријантна и униваријантна анализа (МАНОВА И 
АНОВА), као и дискриминативна анализа (ДИСКРИМИНАТИВНА). 
Резултати показују да нема значајне разлике између група. На 
основу добијених резултата и сагледавања фактора који су могли 
утицати на развој функционалних способности, могло се закључити, 
да учесталост телесног вежбања од 2 пута недељно, чију окосницу 
чини усмерена моторна активност, као и постојећи просторни и 
кадровски услови (у јаслицама) нису довољни за значајнији развој 
функционалних способности дечака предшколског узраста. 

Fizička kultura, Beograd, 57/58 (2003/2004) 1-4, p. 19-25, tab. 5,  
ref. 6 
PRE-SCHOOL / BOYS / FUNCTIONAL ABLILITES / GROUPS 
At the sample of 333 pre-school boys, which were divided pursuant to 
the length of stay in playschool, i.e. physical exercises, into three groups, 
at the moment of enrolling at the elementary school, functional abilities 
were measured and tested. In order to determine the differences 
between the groups of boys with different length of stay in playschool, 
one way (ANOVA) and multivariant analysis (MANOVA) was 
administered, as well as discriminative analysis (DISCRIMINATIVE). The 
results show that there is no significant difference between the groups. 
Based on the obtained results and realization of the factors that could 
possibly influence the development of functional abilities, it could be 
concluded that frequency of physical exercises of twice a week, outlined 
on directed motor activity, as well as the existing space and personnel 
conditions (in nursery) are not sufficient for more significant development 
of functional abilities of the boys of pre-school age. 

1. УВОД 

Познат је велики значај ефикасног 
функционисања унутрашњих органа и 
органских система (пре свега респираторног 
и кардиоваскуларног), у свакодневном 
животу и раду човека, а посебно у спортским 
активностима. Иако постоји извесна 
наследна основа функционалних 
способности, могућности утицаја на њихов 
развој могу бити значајни, посебно када се са 
овим почне рано, као што је у предшколском 
периоду, који је опште познат као тзв. 
пластичан период развоја.  

С обзиром на значај ове проблематике 
релативно је мали број истраживања, 
посебно оних који се односе на предшколски 
узраст. Досадашња истраживања указују на 

то да физичко вежбање у вртићу, два пута 
недељно, иако је контролисаног и планираног 
интензитета, није довољно да значајно утиче 
на развој функционалних способности 
(Кундрат, 1979). Кретни режим деце у 
предшколским установама није на оном 
нивоу који је неопходан да се оствари 
значајније побољшање функционалних 
способности (Петровић 1988). 

2. ПРОБЛЕМ И ПРЕДМЕТ 
ИСТРАЖИВАЊА 

Код нас постоје различите могућности 
укључивања деце у активности предшколске 
установе  од  прве  до  седме године  живота.  
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Известан број деце се укључује од тзв. 
јаслене групе, односно, од навршене 1,5 
године живота, нека од тзв. млађе групе, 
односно, од навршене 3. године живота, а 
нека од тзв. најстарије - припремне групе, 
односно, од 6. до 7. године живота. 
Различито време укључивања подразумева 
различиту дужину боравка, а тиме различит 
утицај тзв. спољашњих фактора - пре свега 
телесног вежбања, на развој функционалних 
способности.  

Основни проблем је утврдити да ли 
различита дужина боравка, а самим тим и 
различита дужина телесног вежбања у 
дечјем вртићу, утиче на развој 
функционалних способности дечака. У 
разматрању ове проблематике предмет 
истраживања су функционалне способности 
дечака предшколског узраста. 

3. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Полазећи од проблема и предмета, циљ 
истраживања је да се утврде и упореде 
функционалне способности дечака, с 
обзиром на различиту дужину боравка у 
дечјем вртићу. 

На основу циља постављени су 
оперативни задаци: 

а)  Извршити мерење и тестирање 
функционалних способности, код 
сваког испитаника. 

б) Утврдити ниво централних и 
дисперзионих параметара варијабли, 
за сваку групу дечака. 

в) Утврдити и сагледати сличност и/или 
различитости функционалних 
способности између група дечака. 

4. ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

У складу са циљем и оперативним 
задацима може се поставити следећа 
хипотеза: 

Х1 Постоје значајне разлике у 
функционалним способностима 
дечака предшколског узраста, у 
зависности од дужине боравка у 
дечјем вртићу. 

5. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

У поступку је коришћен екс-пост-факто 
експеримент и дескриптивна метода. Као 
истраживачка техника за прикупљање 
података коришћено је мерење и тестирање. 

5.1. Узорак испитаника 

Узорак испитаника је изведен из 
популације деце предшколског узраста 
мушког пола, при упису у основну школу, за 
школску 2000/2001. годину, са подручја града 
Новог Сада. 

Из наведене популације одабран је 
намеран узорак испитаника, који су 
подвргнути телесном вежбању, у вртићима 
Предшколске установе "Радосно детињство" 
у Новом Саду. 

Коначан ефектив испитаника износио је 
333, а узорак је подељен на три групе: 

I група - сачињавали су је дечаци који су 
били подвргнути телесном вежбању од тзв. 
јасленог узраста, односно, од навршене 1,5 
године живота до уписа у основну школу. 
Дечаци ове групе били су подвргнути 
вежбању око 5 година. У овој групи било је 
116 дечака. 

II група - сачињавали су је дечаци који су 
били подвргнути телесном вежбању у вртићу 
од тзв. млађег узраста, односно, од 
навршене 3. године живота до уписа у 
основну школу. Третман у овој групи је трајао 
око 3,5 године. У овој групи је било 108 
дечака. 

III група - сачињавали су је дечаци који су 
били укључени у процес телесног вежбања 
од тзв. најстарије-припремне групе, до уписа 
у основну школу. Испитаници ове групе били 
су подвргнути телесном вежбању 8 месеци 
пре уписа у основну школу. У овој групи је 
било 109 дечака.  

У току истраживања испитаници су 
третирани и упоређивани према 
дефинисаним групама, тако да се у даљем 
току у овом раду испитаници наводе као: I, II 
и III група. 
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5.2. Узорак мера и тестова за процену 
   функционалних способности 

За процену функционалних способности 
коришћена су искуства из истраживања 
домаћих истраживача: В.Кундрат (1979), 
Крсмановић (1984), Петровић (1988) и 
Срђеновић (1990). 

Примењене су следеће мере и тестови: 
а)  За процену функционалности регу-

лационих механизама срчаног рада и 
адаптираности на физичка опте-
рећења: модификовани Лоренц-ов 
тест (ЛОРЕНЦ). 

б) За процену висцеларног развоја и 
економичности срчаног рада: пулс у 
миру (ПУЛМИР) и витални капацитет 
плућа (ВИТКАП). 

в) За процену аеробно-анаеробне 
способности: трчање на 300 м  
(ТРЧ 300). 

5.3. Опис истраживања  

Испитаници су подвргнути третману-
телесном вежбању, који је био различит по 
обиму и садржају, у зависности од групне 
припадности. 

У I групи третман је произилазио из 
Основе програма васпитно-образовног рада 
са децом до три године и Основе програма 
предшколског васпитања и образовања 
деце узраста три до седам година. Дужина 
трајања третмана била је 5 година, а 
спровеле су га медицинске сестре 
педијатријског смера са положеним 
стручним испитом (до навршене 3. године 
живота), а надаље до уписа у школу - 
васпитачи са Вишом васпитачком школом и 
положеним стручним испитом. 

II група је подвргнута телесном вежбању 
који је произилазило из Основа програма 
предшколског васпитања и образовања деце 
узраста три до седам година. Дужина 
третмана је била око 3,5 година. На 
реализацији су радили васпитачи са Вишом 
васпитачком школом и положеним стручним 
испитом. 

У III групи третман је представљао 
одабране-суштинске делове Основа 
програма предшколског васпитања и 
образовања деце узраста три до седам 
година. Третман у овој групи је трајао 8 
месеци. На реализацији су радили васпитачи 
са Вишом васпитачком школом и положеним 
стручним испитом. 

Услови, за реализацију програмских 
садржаја из физичког васпитања, били су 
слични у свим групама. Ово подразумева већ 
споменуте кадровске, али и сличне 
материјалне и просторне услове (сала, 
двориште, справе, реквизити итд.). 

Након одговарајућих третмана по групама 
извршено је трансферзално мерење, 
односно, мерење и тестирање 
функционалних способности. Затим су 
прикупљени подаци прегледани, сређени у 
мерним листама, а након тога подвргнути 
математичко-статистичкој обради, анализи 
резултата и на крају извођењу закључака. 

5.4. Методе обраде података 

Начин обраде података био је следећи: 
а) За сваку примењену варијаблу 

израчунати су централни и 
дисперзивни параметри. 

б) Разлике између група, у систему 
варијабли за процену функционалних 
способности, утврђене су применом 
мултиваријантне анализе варијансе 
(МАНОВА) и дискриминативном 
анализом (ДИСКРИМИНАТИВНА). 

в) Разлике, између група у појединачним 
варијаблама, утврђене су применом 
униваријантне анализе варијансе 
(АНОВА). 

Упоредном анализом резултата све три 
групе дечака могу се уочити извесне 
нумеричке разлике, које не морају бити 
статистички значајне, што је утврђено 
наредним анализама 
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6. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

6.1. Основне карактеристике група  
   дечака у функционалном простору 

Табела 1. Дистрибуција функционалних варијабли I групе дечака,  
при упису у основну школу 

н=116 x  с мин маx кв ме Ск К п 

ПУЛМИР 95.62 9.23 70.00 127.00 9.66 96.00 .21 1.42 .19 

ЛОРЕНЦ 51.12 13.83 25.00 140.00 27.06 50.00 2.73 14.19 .21 

ВИТКАП 1287.11 238.36 750.00 1950.00 18.52 1300.00 .09 .06 .95 

ТРЧ300 89.20 14.04 62.00 119.00 15.74 88.50 .12 -.88 .95 

Табела 2. Дистрибуција функционалних варијабли II групе дечака,  
при упису у основну школу 

н=108 x  с мин маx кв ме Ск К п 

ПУЛМИР 96.01 8.39 72.00 120.00 8.73 96.00 .09 .89 .19 

ЛОРЕНЦ 50.46 13.00 30.00 100.00 25.76 50.00 1.16 1.99 .62 

ВИТКАП 1333.84 256.95 850.00 1950.00 19.26 1275.00 .61 -.39 .18 

ТРЧ300 88.39 15.82 36.00 120.00 17.89 89.00 -.20 -.16 .99 

Табела 3. Дистрибуција функционалних варијабли III групе дечака,  
при упису у основну школу 

н=109 x  с мин маx кв ме Ск К п 

ПУЛМИР 97.38 8.23 77.00 120.00 8.45 96.00 .38 -.15 1.00 

ЛОРЕНЦ 49.68 13.02 20.00 90.00 26.21 50.00 .71 .99 .72 

ВИТКАП 1310.55 246.22 500.00 1850.00 18.79 1300.00 -.05 .37 .99 

ТРЧ300 90.31 10.55 70.00 116.00 11.68 90.50 .23 -.75 .88 
 
6.2. Разлике између група дечака у  

   функционалном простору 

Табела 4. Разлике између група дечака у 
систему варијабли функционалног простора, 

при упису у основну школу 

 н Ф п 

МАНОВА 4 .77 .62 

ДИСКРИМИНАТИВНА 4 .00 1.00 

Добијена вредност значајности (п = .62) 
анализом МАНОВА показује да нема значајне 
разлике између група дечака у систему 
примењених варијабли. 

Резултат значајности (п = 1.00), добијен 
дискриминативном анализом потврђује да у 
целокупном анализираном простору групе 
дечака нису дискриминативне. 

Иако су предходне анализе показале да 
нема значајне разлике између група у 
целокупно посматраном простору, сагледане 
су евентуалне разлике између група у 
појединачним варијаблама. 

У табели 5 могу се уочити вредности 
добијене значајности (п) за сваку варијаблу 
функционалног простора. Имајући у виду 
праг значајности п од .05 до .00, може се 
констатовати да не постоје значајне разлике 
између група дечака, у појединачним 
функционалним варијаблама. 
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Табела 5. Разлике између група дечака у 
појединачним варијаблама   функционалног 

простора, при упису у основну школу 

Варијабле Ф п 

ПУЛМИР 1.26 .28 

ЛОРЕНЦ .33 .71 

ВИТКАП 1.00 .36 

ТРЧ300 .54 .58 

На основу претходних анализа може се 
констатовати да су групе дечака сличних 
функционалних способности , без обзира на 
разлике у квантитету и квалитету третмана у 
вртићима предшколске установе. 

Користећи досадашња сазнања науке, 
општа и посебна искуства о животу и раду са 
децом предшколског узраста , знања о 
функционисању васпитно-образовног рада у 
вртићима могу се размотрити добијени 
резултати.  

Примењене варијабле за процену 
функционалних способности (ПУЛМИР, 
ВИТКАП, ЛОРЕНЦ и ТРЧ300), у извесној 
мери имају наследну основу. Међутим, 
дуготрајно, систематско и смишљено телесно 
вежбање, уз подршку других спољашњих 
фактора, може позитивно да утиче на ове 
варијабле. 

Поред одговарајућег телесног вежбања за 
развој ових показатеља функционалних 
способности нераскидиво је везана 
окружавајућа средина, а пре свега ваздух пун 
кисеоника, без штетних примеса, а посебно 
угљендиоксида. Наравно, поред наведених 
фактора важну улогу у општем развоју 
организма, те и у развоју органа од којих 
зависе функционалне способности имају 
исхрана, одмор и неки други фактори 
спољашње средине. 

Група дечака која је подвргнута третману 
који је произилазио из Основа програма од 
јасленог узраста до уписа у школу, односно, 5 
година (I група), и група дечака која је 
подвргнута третману од тзв. млађег узраста 
до уписа у школу односно, 3,5 година (II 
група), провели су релативно дуг период у 
вртићу. Што се, временског периода тиче, 
довољно је дуг да се одговарајућим 
третманом значајно утиче на позитиван ток 
развоја функционалних способности. 

У Основама програма од јасленог узраста 
до уписа у школу предвиђена је примена 
многих активности, које треба да допринесу 
развоју функционалних способности. 
Препоручује се, између осталог, примена 
низа одговарајућих покретних игара и 
активности на свежем чистом ваздуху и 
сунцу, на довољно великом простору. 
Наглашен је значај вежбања на отвореном 
простору у дворишту или тераси. У случају 
вежбања у затвореном простору, препоручује 
се отварање прозора, односно, стални 
прилив чистог ваздуха. Наглашена је и 
потреба за формирањем правилног држања 
тела, које је од великог значаја за здравље, а 
посебно за рад виталних функција, као што 
су циркулација крви, дисање, промет 
материја и варење. 

Од тзв. млађег узраста (II група), програм 
садржи многобројније и разноврсније 
активности, с обзиром на то да узрасне 
карактеристике дозвољавају примену више 
игара и вежби, које треба да допринесу 
развоју функционалних способности. Нешто 
касније, на тзв. средњем и старијем узрасту, 
све више се инсистира на дужим и 
интензивнијим облицима кретања у природи, 
на чешћим шетњама и активностима у 
природи, на чистом ваздуху, уз интензивне 
вежбе дисања. Све ове и још многе друге 
телесне вежбе, кроз игру треба да обезбеде 
што бољи утицај на развој функционалних 
способности. 

Природни фактори, а пре свега чист 
ваздух, заједно са телесним вежбањем 
одговарајућег интензитета и усмерења, треба 
да обезбеде правилан рад и развој дисајних 
и срчано-судовних органа, па и значајну 
предност у развоју и ефикасном 
функционисању органа и органских система, 
код групе дечака која је била укључена у 
телесно вежбање од јаслица до уписа у 
школу (I група) у односу на групу дечака која 
је била укључена од тзв. млађег узраста до 
уписа у школу (II група), а посебно предност 
ових група (I и II) у односу на групу која је 
укључена у телесно вежбање од тзв. 
најстаријег узраста до уписа у школу  
(III група). 

Разлог зашто почетни импулси у развоју 
функционалних способности нису дали 
потребне ефекте, потражен је у реализацији 
програма, односно, у третману. Разговор је 
обављен са медицинским сестрама, које су 
биле непосредни носиоци реализације 
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програма физичког вежбања у јаслицама. 
Сестре имају потешкоће у раду са децом на 
отвореном простору, јер је ваздух у околини 
најчешће загађен са пуно угљендиоксида 
тако да би удисање оваквог ваздуха нанело 
више штете него користи. Поред жеље да се 
вежба на отвореном, најчешће нема 
одговарајућих материјалних услова (справа, 
уређаја и реквизита) за овај најмлађи узраст 
деце, са којим често постоји потреба да се 
вежба у лежећем, односно, приземном 
положају. Са најмлађима се најчешће вежба 
на кревету, пулту, топлом поду или струњачи, 
а то је скоро увек у затвореном простору. 
Осим тога, стручност медицинских сестара у 
реализацији телесног вежбања, посебно када 
се ради о специфичним вежбама за развој 
дисајних и срчано-судовних органа, није на 
потребном нивоу. Овај кадар није у 
потпуности припремљен за овај специфичан 
сегмент рада, тако да се ефекти третмана 
губе већ на самом почетку, што се касније 
тешко може надокнадити. 

У каснијој фази рада са децом у вртићу 
све до уписа у школу, реализација 
многобројних активности које треба да 
допринесу побољшању функционалних 
способности, често је спутана, yправо због 
загађености средине. Пошто се ради о 
вртићима у граду, најчешће нема 
могућности да се штетни услови у 
потпуности избегну. 

Осим наведених, требају се имати у виду 
и тзв. неконтролисани фактори. Ови фактори 
су представљени активностима деце у 
периоду ван боравка у вртићу. Од 
посматране три групе најдуже (неколико 
година) проводи ван наше контроле група 
испитаника, која је похађала вртић свега 
осам месеци. Пошто се, у овом случају, ради 
о дечацима, чије се игре и активности (више 
него код девојчица) огледају у разним 
облицима кретања, као што су трчање, 

скакање, пењање и разне моторичке игре, 
вероватно да су ови утицаји одиграли важну 
улогу у томе да њихове функционалне 
способности не заостају значајније у односу 
на способности група које су биле дуже под 
утицајем третмана у вртићу (I и II група). 

Поред многих потешкоћа у развоју 
функционалних способности у вртићу, 
активности постоје и користи се свака 
прилика да се утиче на њих. Међутим, 
добијени резултати указују на то да нема 
довољан број активности који би значајно 
утицали на развој ових способности. 
Усмерена моторна активност, која 
представља окосницу рада у вртићима, 
реализује се свега 1 до 2 пута недељно, што 
се у овом истраживању показало као 
недовољно за значајан развој 
функционалних способности. 

7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

На основу резултата истраживања 
хипотеза Х1 може се одбацити. Наиме, 
резултати показују да не постоје значајне 
разлике у функционалним способностима 
дечака предшколског узраста, без обзира на 
различиту дужину боравка у дечјем вртићу.  

Учесталост телесног вежбања, чију 
окосницу чини усмерена моторна активност 
(2 пута недељно), није довољна за 
значајнији утицај на развој функционалних 
способности.  

Услови за реализацију програмских 
садржаја, пре свега просторни и 
материјални, а донекле и кадровски (у 
јаслицама), нису на потребном нивоу, што 
доприноси смањењу ефеката у развоју 
функционалних способности деце 
предшколског узраста. 
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