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ТАКМИЧЕЊЕ У ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ УЧЕНИКА НИЖИХ 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Резиме: Такмичење има различиту концептуалну и методолошку оријентацију у различитим 
подручјима физичког васпитања и спорта. Док су такмичењем у физичком васпитању обух-
ваћени сви ученици нижих разреда основне школе, дотле је спортом у школи обухваћен са-
мо мали број најспособнијих и талентованих ученика. Такмичење у различитим подручјима 
физичког васпитања и спорта се разликује с обзиром на основне карактеристике такмичења, 
али и по својој садржини, организацији, значају, сврси, циљу итд. Такмичење се, с једне 
стране, у процесу физичког васпитања деце млађег школског доба јавља као метод рада, а с 
друге стране, као посебан облик организације Физичког васпитања ученика нижих разреда 
основне школе. Као метод рада обавља се путем часовног облика наставног рада, најчешће 
ради интензивирања часа телесног вежбања (такмичењем у штафетним и елементарним иг-
рама у главном делу часа). Као посебан облик организације обавља се путем ванчасовног 
облика наставног рада у познатим и прилагођеним моторичким активностима, првенствено 
у оквиру и између одељења.
Кључне речи: такмичење, физичко васпитање, ученици. нижи разреди, основна школа.

увод

Један од циљева физичког васпитања ученика нижих разреда основ-
не школе јесте задовољавање дечијих основних потреба за кретањем, игром и 
надметањем. Надметање (такмичење), као посебан облик остваривања људске 
личности, омогућава човеку да своје склоности, умења и способности стварно 
изрази, упореди и вреднује. С обзиром да је условљено вежбањем, такмичење 
изазива низ позитивних промена у организму ученика и његовом социјализо-
вању. Појам такмичење у физичком васпитању и спорту различито је описан, 
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а нарочито због честог поистовећивања појмова такмичење уопште и спортско 
такмичење. 

Такмичење (компетиција) има различиту концептуалну и методолошку оријен-
тацију у различитим подручјима, у нас задржаног израза, физичке културе. У једном 
стваралачком подручју – правцу физичке културе, код нас институционализовано као 
Физичко васпитање (едукација), такмичењем су обухваћени сви ученици нижих раз-
реда основне школе. С једне стране, такмичење се у процесу физичког васпитања деце 
млађег школског доба јавља као метод рада, а с друге стране, као посебан облик орга-
низације Физичког васпитања ученика нижих разреда основне школе. 

У другом подручју физичке културе, спорту (агонистици), а посебно спор-
ту у школи, „спортским“ такмичењем (агоном) је обухваћен и/или одабран из 
масе само мали број најспособнијих и талентованих ученика нижих разреда ос-
новне школе. Такође, такмичење у различитим подручјима физичке културе раз-
личито је по својој садржини, организацији, значају, сврси, циљу итд.

С обзиром на основне карактеристике такмичења, жеља за одмеравањем 
умења и способности, борба и престиж, у различитим подручјима физичке кул-
туре имају и различиту вредносну оријентацију. Исто тако су опште карактерис-
тике такмичења часовни и ванчасовни облик наставног рада са унапред одређе-
ним циљем; масовно учешће; утицај на моторику деце (способности и умења) 
и конативне димензије (формирање морално-вољних квалитета личности; дру-
гарство, одважност, фер-плеј и слично), те мотивацију ученика. Такође се, так-
мичењем вреднују резултати које ученици на њима постижу, а тиме се вреднује и 
наставников рад и учинковитост наставе Физичког васпитања у целини.

 
такмичење као метод рада  
у фиЗичком васпитању

Такмичења, као интегрални део процеса физичког васпитања, представљају 
снажан подстрек за децу млађег школског доба и због тога су претежан начин рада 
са њима. Она обухватају оне моторичке активности које су предвиђене наставним 
програмом физичког васпитања ученика нижих разреда основне школе, а њихово 
оптерећење на такмичењу прилагођено дечим добу. На њима ученик проверава 
резултате свог рада, а надметање са вршњацима га подстиче на властито усаврша-
вање, унапређивање својих моторичких својстава. Такмичење треба да буде смот-
ра дечијих способности и достигнућа, њихово јавно испољавање, односно резул-
тат рада наставника са децом до којег се дошло без дрила и „дресуре“. Садржину 
наступа треба да чини сва материја која је предвиђена за рад са овим добом учени-
ка, која се може донекле прилагодити, извршити мање коректуре и компоновати у 
једну целину, те тако учинити погодним за наступ деце.

Такмичење као часовни облик наставног рада остварује се одговарајућим 
методaмa рада у физичком васпитању ученика. Такмичарска (ситуациона, игроли-
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ка) метода рада у физичком васпитању ученика нижих разреда основне школе при-
мењује се у ситуацијама када је садржина телесног вежбања позната и истоветна са 
циљем који се жели постићи путем такмичења (одмеравање умења и способности, 
борба, престиж). Значај овог начина рада је да се, повећаним физиолошким и емо-
ционалним оптерећењем, максимално активирају и развијају сви потенцијали деце 
млађег школског доба, односно достиже максимум (пре свега у моторичкој успеш-
ности сваког ученика, победи над сувежбачем, постизању најбољег резултата и 
сл.). Тиме такмичење као метод рада има за циљ и интензивирање часа телесног 
вежбања (најчешће путем штафетних и елементарних игара у главном делу часа).

Чињеницу да деца млађег школског доба имају велике потребе за кре-
тањем, игром и надметањем (у мотивацијском простору) користимо за пос-
тављање основних принципа и начина рада у образовно-васпитном процесу. Због 
тога се при повећању, пре свега физиолошког оптерећења, односно интензитета 
вежбања у „Б“ делу часа физичког вежбања (у моторичком простору), примењују 
стечена моторичка знања (умења) у одређеним ситуацијама и игроликом, такми-
чарском начину извођења. Начин (метод) рада у игроликом (ситуационом, так-
мичарском) облику, уз социјализовање деце, разоноде, забаве и слично, богати 
њен утицај и на психу детета, на његове психичке функције, као и на моралне и 
вољне особине.

Деца млађег школског доба изузетно воле час „физичког“ јер на њима за-
довољавају, пре свега, своје основне потребе за кретањем. Познато је да часо-
вима физичког вежбања у школском физичком васпитању задовољавамо тек 30 
одсто ових потреба. Због тога је потребно, са методичког аспекта, применити 
и допунски и додатни образовно-васпитни рад са децом овог доба, али и тзв. 
домаће задатке. На часу „физичког“ деца посебно воле да изражавају своје спо-
собности и умења у поређењу са својим школским друговима. Ради тога се са 
посебним интересовањем чека „Б“ део часа физичког вежбања где се деци доз-
вољава да штафетним такмичењем максимално изразе своја моторичка умења и 
способности, али и потребу за самопотврђивањем и групном индентификацијом. 
У њима активно суделују сви ученици.

На почетку млађег школског доба, односно у првом разреду основне 
школе, ученици не користе предност коју им донесе сувежбач из групе (екипе), 
већ чекају да и школски друг и/или другарица, односно сувежбач из друге гру-
пе (екипе), истовремено крене у извођење моторичког задатака и тиме упореде 
међусобна моторичка умења и способности. Слично се то чини и у другим на-
ставним предметима у тзв. разредној настави. У каснијем периоду овог доба, 
у жељи за победом, деца крше правила (раније крећу у извођење моторичког 
задатка, неправилно и непотпуно га изводе, покушавају да „слабији“ сувежбач не 
изведе задатак или га замењују „бољим“ сувежбачем и слично). Због тога учитељ 
мора да пази на однос према правилима. Одморе и прекиде потребно је искорис-
тити за могућа додатна упутства, тумачења и примедбе. Победнике похвалити и 
поздравити аплаузом, а охрабрити побеђене.



НОРМА, XIV, 3/2009

296

такмичење као обЛик органиЗације  
у фиЗичком васпитању

Такмичење као ванчасовни облик наставног рада остварује се као посе-
бан облик организације физичког васпитања. Такмичење у млађем школском до-
бу, у тзв. разредној настави, треба организовати првенствено у оквиру и између 
одељења истог разреда. Школа организује и спроводи такмичења као интеграл-
ни део процеса физичког васпитања, првенствено у: садржинама из гимнастике 
(у зимском периоду), садржинама из атлетике (у пролећном периоду) и једној 
спортској игри (у току године) и мора бити доступна свим ученицима. Такми-
чење се уводи као посебан организациони облик рада тек тада када је ученик 
развио смисао за колективну сарадњу, чиме ће такмичење васпитно утицати на 
њега. У млађем школском добу организују се мања и „неправа“ такмичења, која 
произлазе из редовног школског рада. На њима ученик проверава резултате свог 
рада, а надметање са вршњацима га подстиче на властито усавршавање. Због то-
га је неопходно да се обезбеде материјални, организациони и други услови како 
би школска такмичења била доступна свим ученицима.

Такмичења се организују и спроводе за све ученике у оквиру радних су-
бота, спортског дана, наставе у природи и у друго слободно време, које одреди 
школа. Сваки ученик мора суделовати најмање у једном разредном такмичењу. 
Како у такмичењу учествује цело одељење, треба бирати такве садржине које 
нису везане за број. Суђење треба препустити деци, али уз стално присуство 
наставника. Ученици треба да се такмичењем оспособе за његову организацију 
и реализацију, а не само за добре активне учеснике.

Такмичења можемо поделити на више начина и то по неким ауторима на: 
такмичења према саставу учесника (међу појединцима појединачна – индивиду-
ална и између група ученика колективна – екипна), према броју учесника (ма-
совна, која нису селективна и квалитетна, која су селективна, одабирање само 
најспособнијих и талентованих ученика) и према праву учествовања (затворе-
на и отворена). Разликујемо такмичења и према степену селекције учесника, и 
то: одељењска – унутар једног одељења; разредна – међуодељењска; школска 
– међуразредна; међушколска; општинска; регионална; републичка и савезна 
школска спортска такмичења.

Закључак
 
Такмичењем задовољавамо дечије основне потребе за игром и кретањем. 

Такмичење се, с једне стране, у процесу физичког васпитања деце млађег школ-
ског доба јавља као метод рада путем часовног облика наставног рада, најчешће 
ради интензивирања часа телесног вежбања (у познатим и прилагођеним мото-
ричким активностима, такмичењем у штафетним и елементарним играма у глав-
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ном делу часа) и првенствено у оквиру одељења. С друге стране, такмичење се 
као посебан облик организације Физичког васпитања ученика нижих разреда ос-
новне школе обавља путем ванчасовног облика наставног рада (у оквиру радних 
субота и спортског дана), у моторичким садржинама које нису везане за број и 
првенствено између одељења. 
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Summary: Competitions in various fields of Physical Education and Sport require different 
conceptual and methodology orientation.  While competitions in P.E. include all population of 
low grade pupils of elementary school, only a small number of the most fit and gifted pupils can 
be included in sports activities. At the same time, in regard to basic characteristics, contents, 
organization, importance, aim, goal, etc., a variety of different kinds of competition can be applied 
to different fields of physical culture. Concerning P.E. in the lower grades of elementary school, 
competition can be either a working method or a particular form of organization of a lesson. As 
a working approach it is often introduced in lessons to intensify physical training and exercise 
(competitions in relay races and elementary games in a lesson). When a particular organizational 
form of a lesson, a competition is conducted in out-of-lesson activities and it can be carried out 
through approved and adapted motor activities within or between class sections.  
Key words: competition / physical education / pupils / lower grades / elementary school. 




