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Сажетак
Развој моторичких способности тече према одређеним законитостима, које су у периоду раста и развоја организма посебно 
везане за узрасне карактеристике. Циљ овог истраживања је утврђивање тренда развоја неких моторичких способности код 
девојчица које се баве ритмичком гимнастиком. Истраживање је извршено на узорку од 202 девојчице узраста 5 до 14 година, које 
су према узрасту подељене у више субузорака. Применом одређених тестова за процену координације, агилности, експлозивне 
снаге и равнотеже, извршена је процена моторичког статуса, а т-тестом утврђена је значајност разлика у постигнутим резултатима 
код испитаница различитог узраста. На основу добијених резултата, јасно се види да развој моторичких способности не тече 
уједначено кроз посматрани период развоја. Показало се да је генерално најосетљивији период у развоју свих анализираних 
моторичких способности између 6. и 11. године, као и да свака од посматраних способноси кроз овај период показује различит 
тренд развоја. 
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УВОД 

Моторичке способности човека, у онтогенет-
ском смислу, чине јединство наслеђених и 
развијених (стечених) карактеристика, које омо-
гу ћавају ефикасно извођење покрета. Наслеђене 
карактеристике се не могу испољити без садејства 
са спољашњим факторима, у које можемо сврста-
ти све утицаје природне и културне средине на чо-
века. Како је у таквом садејству тешко раздвојити 
наслеђени део моторичких способности од 
развијеног, моторичке способности се посматрају 
као динамичан систем, који се непрекидно мења, 
пратећи одређене законитости које су, нарочито 
у периоду одрастања, везане за узрасне каракте-
ристике. 

Моторичке способности значајно утичу, како 
на биолошки, тако и на психолошки и социјални 
аспект живота. Развој моторичких способности 
значајно доприноси развоју когнитивних и пер-
цептивних способности и развој једних, поду-
пире развој других (Bushnell, & Boudreau, 1993; 
McMahon, 2013; Charitou, Asonitou, & Koutsouki, 
2010; Von Hofsten, 2004; Malina, & Bouchard, 1991; 
Smith, & Th elen, 2003). Брига о развоју мото-
ричких способности деце вишеструко се враћа, 
не само кроз унапређење здравља, већ и кроз 
изградњу емоционално стабилне личности, са 
одговарајућим социјалним статусом.
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У условима савременог живота, улога спор-
та у развоју моторичких способности деце је од 
изузетног значаја. За развој моторичких способ-
ности девојчица, ритмичка гимнастика је идеал-
на спортска грана, првенствено због богатства и 
разноврсности кретних структура, доступности 
и широке примењивости њених садржаја. Рит-
мичка гимнастика, на свом базичном нивоу, има  
за основни циљ хармоничан развој васпитаника, 
јачање здравља и побољшање моторичких спо-
собности  (Радисављевић, 1992).

Избор спортске гране значајно утиче на прави-
лан развој моторичких способности деце, али се 
на узрасне карактеристике мора обратити највећа 
пажња. Опште је познато да узрасне карактери-
стике условљавају појаву неравномерности (хе-
терохроности) развоја моторичких способности 
и разумевање ове појаве  је од пресудног значаја 
за позитиван утицај вежбања. Непоштовање 
узрасних карактеристика и њиховог утицаја на 
развој моторичких способности, може наруши-
ти здравље детета и проузроковати проблеме у 
његовом психичком развоју. Ово истраживање 
је спроведено управо са циљем да допринесе 
сазнањима о неравномерности развоја моторич-
ких способности девојчица које се баве ритмич-
ком гимнастиком. 

Критичне периоде развоја, Карсевскаја (пре-
ма Крсмановићу и Берковићу, 1999) дефини-
ше као периоде бурног развоја организма, у 
којима деловање на организам у циљу повећања 
потенцијала изазива највеће промене. Сензитив-
ни периоди развоја моторичких способности, ка-
рактеристични су по највећем ступњу реакције 
организма на утицаје којима се оне подстичу. У 
оквиру сензитивног периода постоји критич-
на фаза развоја у којој мора доћи до подстицања 
развоја одређених моторичких својстава, како 
би жељени учинак био највећи (Рацзек, 1985). 
Ако моторичке способности нису развијене у 
одговарајућем периоду, тј. догодио се велики про-
пуст у времену стимулисања њиховог развоја, 
спортиста неће бити у могућности да достигне 
свој пун потенцијал (Balyi, 2005). Проблемом сен-
зитивних периода бавио се велики број стручњака 
(Гужаловский, 1984; Drabik, 1996; Fach, 1998; 
Rushall, 1998; Viru, Loko, Volver, Laaneots, Karelson, 
& Viru, 1998; Balyi, & Hamilton, 2004;  Balyi, 2001; 
Рацзек, 1985; Угарковић, 2001; Бала, 1981), али се 
у стручној литератури појављују различити пода-

ци о сензитивним периодима за развој одређених 
моторичких способности, што стручњаке у прак-
си може довести у недоумицу. 

Основу сензитивних периода,  Виру и сарадни-
ци (Viru et al., 1999) дефинишу кроз четири групе 
појава: појаву критичних момената у онтогенези 
са додатним утицајем раста и развоја; периоде 
убрзаног развоја целог тела и његових органа, 
ткива и ћелија; повећање осетљивости на факторе 
који стимулишу развој и повећану осетљивост на 
штетне ефекте. Као најважнији период у мото-
ричком развоју деце, више аутора наводи интер-
вал између 9. и 12. године (Rushall, 1998; Viru, et al., 
1998; Balyi, & Hamilton, 2004), док неки сматрају да 
физичка активност са циљем развоја моторичких 
способности даје најбоље ефекте у периоду између 
7. и 17. године (Malina, & Bouchard, 1991). Виру и 
сарадници (1998) препознају два периода убрза-
ног моторичког развоја: између 5. и 9. године, као 
и између 10. и 15. године код девојчица, односно 
13. и 16. године код дечака. Мишљења неких ау-
тора су да је предшколски период најосетљивији 
за развој моторичких способности (Сабо, 2002; 
Cvetković, Popović, i Jakšić, 2007). 

Развој координације, као способности брзог 
прилагођавања кретања промењеним условима 
спољашње средине, Кукољ описује као окосни-
цу развоја моторичке успешности (Кукољ, 2011). 
Према неким ауторима (Fach,1998;  Drabik, 1996, 
Issurin, 2008 – према Milanović, Gregov, Šalaj, 2010) 
сензитивни период њеног развоја је доба између 
7. и 14. године живота, при чему девојчице пости-
жу најбоље резултате између 9. и 11. године. Пре-
ма Вишњићу и сарадницима (Вишњић, Јовановић 
и Милетић, 2004) најбржи природни прираст 
координације се дешава између 9. и 13. годи-
не. Књаз и сарадници (Knjaz, Rupčić, & Verunica, 
2007) сматрају да је период од 6. до 10. године 
најпогоднији за развој базичне координације, за-
тим да у периоду од 11. до 14. године долази до 
њеног назадовања због убрзаног раста, а у перио-
ду од 15. до 18. године, способност координације 
поново напредује. Гужаловски (Гужаловский, 
1984) сматра да се  на развој ове способности 
може једнако добро утицати  у било ком пери-
оду, а слично  мишљење имају и неки аутори, 
који сматрају да никада није прерано започети с 
развојем координацијских способности (Hahn, 
1986 - према Knjaz, et al., 2007; Угарковић, 2001). 
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ежано из разлога „реаговања деце целим бићем“, 
што доводи до нестабилности генералне мото-
ричке структуре, као и због непостојања поу-
зданих протокола за ваљано мерење моторич-
ког статуса деце (Бала, 1981). Кукољ наводи да се 
у периоду од 4-6. године брзина, гипкост, сила и 
издржљивост развијају у оквиру кретања, а не у 
оквиру посебно организованих програма вежбања 
(Кукољ, 2011). Моторика у узрасту од 7-11 година 
карактерише се усавршавањем основних облика 
кретања. Овај узраст, специфичан је по значајном 
варијабилитету и још увек недефинисаној мотори-
ци (Бала, 1981). Кретања се обављају са мање или 
више успеха, али се моторичке способности не 
испољавају у некаквом изолованом облику, него се 
једна способност компензује другом, па дете у раз-
личитим ситуацијама и задацима испољава своју 
комплексну моторичку способност.  

Ритмичка гимнастика је спортска грана у 
којој успех највише зависи од координације, гип-
кости, равнотеже, брзине и експлозивне снаге 
(Санадер, 2005). Гимнастичарка у свакој вежби 
мора да прикаже способност владања сложеном 
координацијом, те је развој ове моторичке способ-
ности међу најзначајнијим у селекцији. Девојчице 
почињу да се баве овим спортом већ од 4. године, 
(понекад и раније), најбоље резултате постижу 
у периоду између 14. и 18. године (Bompa, 2006; 
Санадер, 2005), а такмичарску каријеру најчешће 
завршавају у раним двадесетим годинама. Рит-
мичка гимнастика припада групи спортова ране 
специјализације (Balyi, 2001). У спортовима ове 
групе најбитније је пронаћи начин да се два важ-
на периода у развоју спортисте, период базич-
ног тренинга и период учења основних спортских 
вештина, искомбинују у један (Balyi, 2001). При 
том би требало обратити посебну пажњу на из-
бор тренажних средстава, који треба да буде адек-
ватан за одређену категорију спортиста, као и на 
то да специјализација мора бити у складу са ин-
дивидуалним способностима спортисте (Копри-
вица, 2002). 

Циљ истраживања је био утврђивање тренда 
развоја координације, агилности, експлозивне снаге 
и равнотеже, код девојчица које се баве ритмичком 
гимнастиком. На основу претходних истраживања, 
очекивало се да ће ове моторичке способности пока-
зати неравномерност у равоју, али да ће се појавити 
извесне разлике у односу на раније дефинисане сен-
зитивне периоде због специфичности ритмичке 
гимнастике као спортске гране.

Експлозивну снагу, према неким ауторима 
најбоље је развијати у периоду од 10. до 12. го-
дине (Гужаловский, 1984, Drabik, 1996). Према 
Вишњићу и сарадницима (2004), тај период траје 
нешто дуже, од 10. до 13. године, а у оквиру њега 
најбржи развој је између 10. и 11. године. Виру и 
сарадници  тврде да је период од 6. до 8, а затим 
и од 10. до 12. године посебно погодан за развој 
ове способности код девојчица (Viru, et al., 1998). 
Кукољ наводи да за експлозивну снагу испољену у 
тесту скок у даљ постоје посебни сензитивни пе-
риоди у односу на експлозивну снагу испољену 
у другим тестовима, као што су скок у вис или 
бацање лопте (1кг). Осетљиви периоди за развој 
снаге која се  испољава у тесту скок у даљ је од 
9-10. до 12-13. и 14-15. године (Кукољ, 2011).

Равнотежу неки аутори не виде као посебну мо-
торичку способност, већ је убрајају у координаци-
оне способности (Блуме, 1982), односно сматрају је 
делом окретности (Угарковић, 2001; Кукољ, 2011). 
Код различитих аутора се истичу различити сензи-
тивни периоди развоја равнотеже. Хирц сматра да 
се равнотежа најбоље развија између 7. и 12. годи-
не (Hirtz, 1985). Према неким ауторима сензитив-
ни период развоја равнотеже је од 9. до 13. годи-
не, а најинтензивнији период  њеног развоја од 11. 
до 13. године (Сзцзепаник,  1988). Према Гужалов-
ском (Гужаловский, 1984), равнотежа се највише 
развија између 8. и 9, односно 11. и 12. године, пре-
ма Драбику (Drabik, 1996) између 9. и 10. годи-
не, док Бијелић и Симовић (2005) тврде да пери-
од осетљивости за развој ове способности почиње 
већ од 4. и траје до 10. године.

О сензитивним периодима за развој агилно-
сти мало је података. Према Бијелић и Симовић   
(2005) период погодан за развој ове способности 
је између 7 и 12 година. Касперсон и сарадници 
(Casperson, Pereira, & Curran, 2000) тврде да је то 
период од 7. дo 11. године, док Малина и сарад-
ници (Malina, Bouchard, & Bar-Or, 2004), сматрају 
да се агилност нагло развија у раздобљу од 5. до 
8. године живота, те је након тога напредак мало 
слабији.

Различито датирани временски интерва-
ли сензитивних периода представљају проблем 
на који је мали број стручњака покушао да од-
говори. Бала и сарадници (Бала, Стојановић, и 
Стојановић, 2007) сматрају да је истраживање 
структуре моторичког простора деце предшкол-
ског и млађег школског узраста (4-11 година) от-
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МЕТОД

Истраживање је трансверзалног карактера и 
у њему је као основни, коришћен емпиријски ме-
тод, а као помоћни дескриптивни метод. 

Узорак испитаника
Узорак испитаника је обухватио 202 девојчицe 

различитог узраста, које тренирају ритмичку гим-
настику једну до две године, два пута недељно по 
60 минута, у Спортском клубу „Ин“ из Београда. 
Читав узорак је подељен према узрасту на 10 су-
бузорака: 5 година – 6 испитаница, 6 година – 13 
испитаница, 7 година – 35 испитаница, 8 година 
– 34 испитаница, 9 година – 33 испитанице, 10 го-
дина – 25 испитаница, 11 година – 23 испитанице, 
12 година – 20 испитаница, 13 година – 7 испита-
ница, 14 година – 6 испитаница. 

Узорак варијабли
Узорак варијабли обухвата 18 варијабли за 

процену моторичких способности. Све варијабле, 
по критеријуму мерне природе, припадају гру-
пи независних варијабли. Сви тестови моторич-
ких способности су стандардизовани и у великом 
броју истраживања већ коришћени. За процену 
координационих способности коришћена су че-
тири теста: 
• полигон у назад (PuN) – (Метикош, Хофман, 

Прот, Пинтар, & Ореб, 1989; Бала, и сар., 2007);
• прескакање и провлачење (PiP) – (Метикош, и 

сар. 1989);
• окретност у ваздуху (OuV) – (Курелић, 

Момировић, Стојановић, Штурм, Радојевић, и 
Вискић-Шталец, 1975); 

• осмица са сагињањем и прескакањем (OsS) – 
(Eurofi t, 1988); 

• За процену агилности коришћени су: 
• 20 јарди (Y20) – (Milanović, 2003);
• латерална агилност (LAT) – (Метикош, и сар. 

1989); 
• скокови за 10 секунди (S10s) – (Šimek, 2006); 

За процену експлозивне снаге коришћени су:
• скок из почучња обема, левом и десном ногом 

(CMJ, CMJL и CMJR) – (Bosco, 1992); 
• скок у даљ (DALJ) – (Курелић, и сар., 1975); 

За процену способности одржавања равноте-
же коришћени су: 
• Фламинго тест (Flam); 
• стајање на једној нози попречно на клупици за 

равнотежу са отвореним очима (P1O), 
• стајање на једној нози уздужно на клупици за 

равнотежу са отвореним очима (U1О), 
• стајање са две ноге попречно на клупици за 

равнотежу са отвореним очима (P2О), 
• стајање са две ноге попречно на клупици за 

равнотежу са затвореним очима (P2Z), 
• стајање са две ноге уздужно на клупици за 

равнотежу са отвореним очима (U20), 
• стајање са две ноге уздужно на клупици 

за равнотежу са затвореним очима (U2Z) 
(Курелић, и сар., 1975; Гредељ, Метикош, 
Хошек, и Момировић, 1975; Метикош, и сар., 
1989; Лукић, 2010). 

Обрада података
Подаци добијени тестирањем обрађени су по-

ступцима дескриптивне статистике, а значајност 
промена у вредности варијабли код различитих 
категорија утврђена је т-тестом.
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је тренд опадања, док је у тестовима CMJ и CMJL 
утврђен тренд развоја. Већина тестова за праћење 
равнотеже показују смер развоја. Са становишта 
компаративне статистике у узрасту између 5 и 6 
година нема значајних разлика у испољавању те-
стираних моторичких способности (табела 1).

РЕЗУЛТАТИ

 Резултати истраживања (графикон 1) показују 
неравномерност тренда развоја посматраних мо-
торичких способности у различитим узрасним 
периодима. 

Графикон 1. Резултати тестирања моторичких способности девојчица од 5 до 14 година

Код девојчица узраста 5 и 6 година, са стано-
вишта дескриптивне статистике, установљено 
је да координација и агилност показују тренд 
опадања, који је регистрован у свим тестовима за 
процену ових способности. У различитим тесто-
вима експлозивне снаге резултати показују разли-
чит смер промена. У тесту DALJ и CMJR утврђен 
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собност одржавања равнотеже и у овом периоду 
наставља да се развија, јер су девојчице узраста 
8 година оствариле боље резултате у скоро свим 
тестовима, али статистички значајна разлика није 
утврђена. Једино у тесту У2З девојчице узраста 7 
година оствариле су незнатно бољи резултат. 

Испитанице узраста 9 година оствариле су 
боље резултате у свим тестовима координације у 
односу на девојчице ураста 8 година, а значајан 
напредак регистрован је  у три теста: PuN, OuV 
и OsS. У свим тестовима агилности, испитани-
це узраста 9 година оствариле су бољи резултат 
у односу на девојчице узраста 8 година, али је ова 
разлика значајна само у тесту LAT. У тесту DALJ 
појавио се значајан напредак у оствареним резул-
татима, док остали тестови указују на другачији 
тренд развоја ове способности. У тестовима Flam, 
P1O, P2O, P2Z i U2Z девојчице узраста 9 годи-
на оствариле су боље резултате, док су остваре-
ни резултати у тестовима U1O и U2O лошији код 
девојчица овог узраста у односу на млађе.

У свим тестовима за процену експлозивне сна-
ге, у узрасту 9 до 10 година, старије испитанице 
показују боље резултате, а значајност ових разли-
ка потврђена је у тестовима CMJ, CMJR и CMJL. 
На развој агилности у овом периоду указују ре-
зултати свих тестова, а значајно боље резултате 
девојчице узраста 10 година су оствариле у тесто-

У периоду од 6. до 7. године све моторич-
ке  способности показују тренд развоја, са ста-
новишта дескриптивне статистике, и то у сва-
ком од тестова. У тестовима координације, 
значајно бољи  резултати потигнути су у тестови-
ма PiP и OsS, а у тестовима за процену агилности 
значајано побољшање резултата забележено је у 
сва три теста. У тестовима за процену експлозив-
не снаге, резултати су значајно бољи код старијих 
испитаница у тесту DALJ, док се у тестовима CMJ, 
CMJR i CMJL региструје побољшање, али про-
мене нису значајне. Тестови за процену способ-
ности одржавања равнотежног положаја указују 
на развој ове способности у узрасту између 6. и 
7. године, али је статистички значајна разлика 
утврђена само у тесту U2O.

Сагледавајући резултате које су оствари-
ле девојчице узраста 7 и 8 година, све моторич-
ке способности настављају тренд развоја. Пре-
ма свим тестовима координације и агилности 
уочен је тренд развоја ових способности, али је 
значајан напредак у оствареним резултатима за-
бележен само у тестовима S10s-за процену агил-
ности и PiP- за процену координације. Развој ек-
сплозивне снаге у овом периоду, такође је забеле-
жен у свим тестовима, а  статистички значајан на-
предак у испољавању ове моторичке способно-
сти,  утврђен је у тестовима CMJ и CMJL. Спо-

Табела 1. Значајност разлика средњих вредности моторичких показатеља (т-тест)

  
5-6 год 6-7 год 7-8 год 8-9 год 9-10 год 10-11 год 11-12 год 12-13 год 13-14 год

t sig. t sig. t sig. t sig. t sig. t sig. t sig. t sig. t sig.
Flam 0.3 0.739 -0.7 0.511 -1.0 0.329 -1.1 0.293 -0.2 0.847 -1.1 0.299 -0.1 0.942 1.3 0.210 -0.7 0.479
P1O 0.4 0.727 -0.7 0.485 -1.9 0.059 -1.5 0.128 0.1 0.897 -2.1 0.043 -1.0 0.309 0.2 0.831 2.1 0.065
U1O -0.8 0.417 -1.1 0.283 -2.0 0.052 0.2 0.817 -1.0 0.316 -1.8 0.086 0.1 0.937 0.3 0.769 0.3 0.736
P2O -1.4 0.179 -1.3 0.187 -0.8 0.399 -0.1 0.900 0.1 0.926 -1.6 0.129 -1.1 0.292 1.3 0.222 -1.0 0.351
P2Z -1.6 0.139 -0.8 0.422 -1.1 0.296 -1.8 0.078 -0.7 0.467 -1.7 0.089 0.9 0.367 0.3 0.753 -0.2 0.875
U2O -0.5 0.637 -2.1 0.041 -1.4 0.165 0.7 0.477 -1.1 0.287 -1.5 0.144 0.5 0.598 0.9 0.387 -0.6 0.565
U2Z -1.6 0.121 -1.1 0.298 0.3 0.766 -0.1 0.958 0.0 0.993 -1.1 0.261 -1.1 0.277 -0.7 0.480 0.1 0.919

Y20 -0.9 0.401 2.6 0.014 1.3 0.205 1.8 0.078 0.7 0.482 3.6 0.001 -2.3 0.025 0.1 0.919 -0.3 0.783
LAT -1.4 0.190 3.7 0.001 1.1 0.292 2.1 0.043 2.1 0.040 1.8 0.076 -1.3 0.190 1.0 0.304 -0.8 0.446
S10s 0.7 0.522 -2.6 0.013 -2.6 0.012 -1.0 0.306 -2.9 0.007 -2.5 0.015 -1.2 0.223 -0.6 0.560 -1.1 0.298

PuN -0.6 0.580 1.2 0.223 1.5 0.140 2.2 0.036 -0.8 0.424 2.2 0.035 -0.2 0.850 1.0 0.323 0.4 0.694
PiP -1.0 0.331 2.1 0.040 2.2 0.030 1.3 0.196 -2.5 0.019 2.5 0.020 -0.2 0.837 -2.0 0.062 0.5 0.598
OuV -0.8 0.443 1.8 0.073 1.5 0.149 2.6 0.010 1.4 0.182 1.3 0.193 0.4 0.708 0.5 0.653 0.7 0.502
OsS -1.2 0.236 3.7 0.001 1.2 0.242 2.2 0.032 0.1 0.890 2.6 0.013 -1.0 0.302 0.2 0.850 0.8 0.414
CMJ -0.2 0.874 -2.0 0.052 -3.2 0.002 1.4 0.165 -2.5 0.017 -2.2 0.030 0.7 0.520 -0.3 0.742 0.1 0.892
CMJR 0.5 0.672 -0.6 0.531 -1.7 0.090 -0.3 0.790 -2.5 0.017 -2.5 0.017 0.3 0.784 -0.7 0.467 0.7 0.501
CMJL -0.4 0.718 -0.4 0.685 -2.8 0.007 0.8 0.428 -2.8 0.009 -1.4 0.157 0.2 0.809 -1.6 0.130 1.0 0.351
DALJ 2.0 0.065 -3.8 0.001 -1.9 0.063 -2.3 0.022 -0.3 0.781 -4.2 0.000 0.8 0.450 -2.0 0.053 -0.4 0.705



142

Добријевић С., и сар., Тренд развоја моторичких способности..., ФИЗИЧКА КУЛТУРА 2014; 68 (2): 136-147

вима  LAT и S10s. Резултати тестова OuV и OsS 
указују на незнатан напредак у координацији, 
док су резултати тестова PuN и PiP у субузорку 
старијих испитаница слабији, а у тесту PiP, чак 
значајно слабији. У тестовима Flam, U1O, P2Z, 
U2O, старије испитанице су постигле боље ре-
зултате од млађих, док су у тестовима P1О, P2О 
и U2Z њихови резултати лошији од резултата 
млађих девојчица. Ове промене у развоју равно-
теже, са становишта компаративне статистике, 
нису значајне.

У сваком тесту девојчице узраста 11 година 
оствариле су боље резултате од девојчица узра-
ста 10 година, а у већини њих је та разлика и ста-
тистички значајна. Значајно боље резултате у те-
стовима за процену агилности девојчице узра-
ста 11 година, у односу на девојчице узраста 10 
година, постижу у тестовима Y20 и S10s. Од те-
стова за процену координације, у PuN, PiP и OsS 
су њихови резултати значајно бољи, док се у те-
стовима за процену експлозивне снаге, значајан 
напредак уочио у CMJ, CMJR и DALJ. Тестови за 
процену равнотеже такође показују тренд развоја 
ове способности, али је њен значајан напредак ре-
гистрован само у тесту P1O.

 У периоду између 11. и 12. године, у тесто-
вима координације и експлозивне снаге уочава се 
незнатно погоршање резултата код испитаница 
узраста 12 година, док у испољавању способности 
одржавања равнотеже у већини тестова девојчице 
узраста 12 година имају незнатно боље резулта-
те. У тестовима Y20 и LAT долази до погоршања 
резултата, а при том  су резултати девојчица 
узраста12 година и значајно лошији у тесту Y20 
од годину дана млађих девојчица. Незнатно боље 
резултате девојчице узраста 12 година постижу у 
тесту S10s.

ДИСКУСИЈА

Посматране моторичке способности у узрасту 
између 5 и 6 година нису показале статистички 
значајан напредак. До сличних резултата дошли 
су и други аутори (Бала, Јакшић, и Поповић, 2009), 
који наглашавају да статистички значајне разли-
ке у развоју моторичких способности постоје у 
ранијим узрастима, док у узрасту пред полазак у 
школу (5-6 година) та разлика статистички није 

значајна. С обзиром на релативно мали број и с-
питаница, посебно у субузорку од 5 година, овак-
ва дистрибуција резултата се мора посматрати са 
резервом и могла би да буде подстицај за неко на-
редно истраживање, како би се поузданије сагле-
дао развој моторичких способности у овом узрас-
ном периоду.

У периоду 6 до 7 година све посматране мото-
ричке способности показују тренд развоја, а за 
сваку способност регистроване су и статистич-
ки значајне промене у већем броју тестова. Овак-
ве временске одреднице интензивног развоја 
већине моторичких способности срећу се у радо-
вима нешто новијег датума (Бијелић и Симовић, 
2005), док према неким ранијим истраживањима 
(Гужаловский, 1984, Fach,1998; Drabik, 1996) 
интензивнији развој већине способности почиње 
нешто касније, после 7. године. Када је у питању 
експлозивна снага, резултати тестова показују 
статистички значајан напредак само у тесту 
DALJ. С обзиром на то да је тест скок у даљ из 
места координацијски захтевнији од осталих те-
стова за процену експлозивне снаге, сам развој 
координације је могао довести до бољих резул-
тата у овом тесту код старијих испитаница, па 
се на основу ових резултата не може говорити о 
развоју експлозивне снаге девојчица у овом узра-
сту. У прилог овоме говори и чињеница да је, пре-
ма моделу Курелића и сарадника (1975) скок у даљ 
из места сврставан у тестове координације. Скок 
у даљ из места је, према Бали, увек у саставу фак-
тора структурирања кретања и манифестује се 
као координација тела. У свом раду, он објашњава 
да већина предшколске деце није у стању да, као 
одрасли, при извођењу овог задатка складно ко-
ординише рад ногу и руку, али ни да максимал-
но мобилише моторичке јединице и манифестује 
експлозивну снагу (Бала, и сар., 2009). Са стано-
вишта ритмичке гимнастике, способност за мо-
торичко учење скокова посебно је условљена 
развојем координације, а бољем извођењу сва-
како доприноси и експлозивна снага ногу, јер до-
приноси извођењу виших скокова, те омогућава 
остваривање веће амплитуде покрета (Miletić, 
Sekulić, & Wolf-Cvitak, 2004). 

У узрасту 7 до 8 година наставља се тренд 
развоја посматраних моторичких способности, 
али је он нешто мање интензиван код агилности 
и координације, а код равнотеже није забележен 
статистички значајан напредак ни у једном те-
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сту. Експлозивна снага у овом периоду показује 
значајнији напредак. Интензивнији развој ек-
сплозивне снаге код девојчица овог узраста, 
утврђен је и код ритмичарки такмичарског ни-
воа (Алексић, Дабовић, и Московљевић, 2009). 
Побољшање брзине и експлозивне снаге у овом 
периоду приписује се бржој активацији моторних 
јединица, као и бољој усклађености активације и 
релаксације моторних јединица (Milanović i sar.,  
2010). 

У периоду од 8. до 9. године доминантан је 
развој координације, док агилност показује тренд 
развоја, али је значајан напредак забележен само 
у једном тесту.  На значајан развој експлозивне 
снаге, указују једино резултати теста скок у даљ 
(DALJ), док се резултати осталих тестова за про-
цену ове моторичке способности не разликују 
значајно. Забележен је бољи резултат на тесту 
CMJR код старијих испитаница, док су резултати 
на тесту CMJ и CMJL бољи у субузорку млађих. И 
у овом периоду се уочава позитивна корелација 
теста DALJ са тестовима координативних способ-
ности, а не са тестовима експлозивне снаге. Спо-
собност одржавања равнотежног положаја не 
показује значајне промене у овом периоду. 

У периоду од 9. до 10. године доминира развој 
експлозивне снаге, док координација и равноте-
жа у већини тестова показују застој у развоју.   До 
оваквих резултата у развоју експлозивне снаге и 
агилности у овом периоду дошло се и у ранијем 
истраживању, на узорку такмичарки у ритмичкој 
гимнастици (Алексић, и сар., 2009).  Код селек-
тираних девојчица овог узраста утврђен је и 
значајан напредак у развоју координације што го-
вори у прилог томе да природне предиспозиције 
и физичка активност већег обима, са веома изра-
женом координацијском компонентом, по чему се 
узорак поменутог истраживања разликује од овог, 
могу довести до значајнијег развоја координације 
девојчица у периоду између 9. и 10. године. Према 
неким ауторима, управо у овом периоду, је треба-
ло очекивати развој експлозивне снаге испољен у 
тесту DALJ (Кукољ, 2011), али се у посматраном 
узорку нису догодиле значајне промене.

Резултати тестова код девојчица узраста 10 
и 11 година показују да у овом периоду дола-
зи до експанзије у развоју свих тестираних мо-
торичких способности. Сагледавајући резулта-
те у претходним истраживањима, код такмичар-

ки вишег нивоа ове тестиране моторичке спо-
собности нису показале значајан степен развоја 
у овом периоду (Алексић, и сар., 2009), што се 
може објаснити усмереним тренажним процесом 
у циљу побољшања ових способности у ранијим 
периодима. Основна одлика ове спортске гране 
су изузетно развијене координацијске способно-
сти, експлозивна снага и способност одржавања 
равнотеже. Такмичарке у овом узрасту иза себе 
имају дужи период систематског тренинга који 
је усмерен на развој ових способности, тако да се 
значајне разлике у њиховом испољавању у овом 
периоду не уочавају. 

Прегледом резултата остварених у свих 18 те-
стова код девојчица старијих од 11 година, уочава 
се да период значајног развоја тестираних мото-
ричких способности престаје. У овом периоду је 
код такмичарки вишег нивоа у ритмичкој гимна-
стици уочен значајан напредак у развоју експло-
зивне снаге (Алексић, и сар., 2009), што је према 
неким ауторима очекивано у том узрасту (Гужа-
ловский, 1984, Issurin, 2008). Када је агилност у 
питању, у овом периоду дошло је до погоршања 
резултата, а у једном од тестова је оно и стати-
стички значајно. За разлику од оваквог тренда 
развоја агилности код девојчица које се рекре-
ативно баве ритмичком гимнастиком, значајан 
позитиван тренд развоја агилности у овом узра-
сту показао се код ритмичарки савезног нивоа 
(Алексић, и сар., 2009). 

У периоду од 12. до 13. године регистровано је 
незнатно побољшање у агилности, координацији 
и експлозивној снази, док су девојчице узраста 
13 година оствариле лошије резултате у тестови-
ма за процену способности одржавања равноте-
же од годину дана млађих девојчица. Све ове про-
мене су  без значајних статистичких показатеља. 
Тренд развоја моторичких способности, где неке 
од њих показују стагнацију, а неке тренд опадања, 
може се објаснити тиме да је за узраст 11 – 13 го-
дина карактеристичан раст доњих екстреми-
тета, што битно отежава регулацију кретања 
(Курелић, и сар., 1975). У наредном периоду, од 
13 до 14 година, долази до незнатног опадања ре-
зултата у тестовима агилности и експлозивне сна-
ге, док је у тестовима координације и способно-
сти одржавања равнотеже дошло до незнатног 
побољшања резултата.
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ности су периоди између 7.  и 8. године и између 9. 
и 11. године. У периодима 6-7 и 8-9 година такође 
је регистрован тренд развоја експлозивне сна-
ге, али без значајног напретка у већини тесто-
ва. Значајан развој ове способности, у периоди-
ма 6-7 и 8-9 година, регистрован у тесту Скок у 
даљ из места, пре би се могао приписати развоју 
координације, јер сагледавањем резултата јасно је 
уочено да прати њен тренд развоја. 

Развој способности одржавања равнотеже је 
кроз овај осетљиви период сталан, али он стати-
стички углавном није значајан.  Значајан развој 
ове способности регистрован је у периоду између 
6. и 7. године и између 10. и 11. године, али у вео-
ма малом броју тестова, с обзиром на велики број 
извршених тестова за мерење ове способности. 

Разлике које се у дефинисању сензитивних пе-
риода јављају код различитих аутора настале су 
из више разлога. Један од њих вероватно је ве-
лика временска разлика која дели поједине ра-
дове. Резултати овог истраживања, и дефиниса-
ни сензитивни периоди за поједине моторичке 
способности, већим делом се подударају са ре-
зултатима новијег датума. Осим тога, различи-
та истраживања извршена су на узорцима који 
показују одређене специфичности једни у одно-
су на друге. Тако су се и кроз дискусију у овом 
раду, јасно могле сагледати разлике у развоју мо-
торичких способности девојчица, које се баве 
ритмичком гимнастиком, унутар истог перио-
да развоја, а различитог такмичарског нивоа. Де-
финисани периоди и посебно осетљивији ин-
тервали развоја моторичких способности код 
девојчица које се баве ритмичком гимнастиком, 
нешто се раније појављују у односу на исте спо-
собности у претходним истраживањима, што би 
се могло објаснити местом ритмичке гимнасти-
ке у групи спортова ране специјализације, и са-
мом специфичношћу програма вежбања, који је 
од самог почетка усмерен на развој координацио-
них способности, експлозивне снаге и равнотеже. 
Када су у питању различите спортске гране, може 
се закључити да се разлике у дефинисаним перио-
дима јављају због специфичности сваке од спорт-
ских грана, и то посебно од периода када почиње 
учење специфичних спортских вештина. 

ЗАКЉУЧЦИ

На основу добијених резултата може се лако 
сагледати тренд развоја анализираних моторич-
ких способности код девојчица које се рекреатив-
но баве ритмичком гимнастиком. Показало се да 
је генерално најосетљивији период у развоју свих 
анализираних способности између 6. и 11. годи-
не, с тим да је уочљив променљив тренд развоја 
за различите способности у току овог периода. У 
развоју сваке од ових моторичких способности, и 
у току наведеног осетљивог периода, могу се уочи-
ти периоди више интензивног и мање интензивног 
развоја. Генерално посматрано, посебно интензи-
ван интервал развоја је између 6. и 7. године и 10. 
и 11. године, када све анализиране способности 
показују значајан развој у већини тестова.

Динамика развоја координације показује да 
је у период од 6 – 11. године посебно осетљив 
за развој ове способности. Током овог перио-
да развој координације не тече уједначено, већ 
се уочавају периоди интензивнијег и успоренијег 
развоја, периоди стагнације, па и погоршања ре-
зултата. Посебно интензиван развој уочљив је у 
временским интервалима између 6 и 7, 8 и 9 и 10 
и 11 година, где се у већини тестова региструје 
значајан напредак у развоју ове способности. 
У периоду између 7. и 8. године, такође постоји 
прираст у развоју, само је он регистрован у мањем 
броју тестова. У периоду између 9. и 10. године ре-
гистрован је застој у развоју ове способности, па 
чак и погоршање резултата на тестовима. 

 Агилност показује сталан напредак у 
развоју кроз читав период од 6. до 11. године. По-
себно осетљиви периоди развоја ове способности 
регистровани су између 6. и 7. године и између 
9. и 11. године. После 11. године настају проме-
не у динамици развоја агилности. У том периду 
углавном је регистрован тренд опадања, који има 
и значајно негативан предзнак у периоду између 
11. и 12. године.

Експлозивна снага, типа скочности, показује у 
периоду од 6. до 11. године константан развој. Као 
посебно осетљиви периоди за развој ове способ-
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ENTWICKLUNGSTRENDS DER MOTORISCHEN FÄHIGKEITEN VON 
MÄDCHEN, DIE RHYTHMUSGYMNASTIK TRAINIEREN

Zusammenfassung
Die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten verläuft  nach bestimmten Gesetzlichkeiten, die in der Zeit, in der sich der Organismus 
entwickelt und wächst, auf besondere Weise mit den Alterscharakteristiken verbunden sind. Das Ziel dieser Untersuchung ist die Festlegung 
von Entwicklungstrends einiger motorischer Fähigkeiten bei Mädchen, die Rhythmusgymnastik trainieren. Die Untersuchung wurde 
an einem Muster von 202 Mädchen im Alter von 5 bis 14 Jahren durchgeführt, die ihrem Alter nach in mehrere Sub-Muster/Gruppen 
eingeteilt wurden. Durch Anwendung bestimmter Tests für die Einschätzung von Koordinierung, Beweglichkeit, Explosionskraft  und 
Gleichgewicht wurde die motorische Leistungsfähigkeit eingeschätzt, mithilfe eines t-tests wurde die Wichtigkeit der Unterschiede in den 
erzielten Ergebnissen bei Probandinnen verschiedenen Alters festgelegt. Auf Grund der Ergebnisse ist sichtbar, dass die Entwicklung der 
motorischen Fähigkeiten nicht gleichmäßig durch den betrachteten Zeitraum verläuft . Es zeigte sich, dass die generell empfi ndlichste Phase 
in der Entwicklung aller analysierter motorischer Fähigkeiten zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr liegt und dass jede von den betrachteten 
Fähigkeiten durch diesen Zeitraum hindurch unterschiedliche Entwicklungstrends aufzeigt.

Schlüsselwörter: KOORDINIERUNG / BEWEGLICHKEIT / EXPLOSIONSKRAFT / GLEICHGEWICHT / EMPFINDLICHE PHASEN
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