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САВРЕМЕНО ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Резиме: Савремено физичко васпитање у разредној настави на почетку XXI века треба да тежи 
редефинисању (сврхе и циљева) овог образовно-васпитног подручја, реструктурирању садр-
жина (односно опсега, дубине и редоследа средстава физичког васпитања – основних, помоћ-
них и допунских), рационализацији (метода рада, уз обучавање и увежбавање), те рееваулацији 
образовно-васпитног процеса (уместо оцењивања „нормираног“, процењивање напретка). Ос-
новни критеријум диференцираног модела процесно развојног програма школског физичког 
васпитања (који поштује развојне законитости и потребе и интересовања деце и омладине) 
је дозирање моторичких активности и средстава физичког васпитања које треба применити с 
обзиром на индивидуалне способности ученика нижих разреда основне школе. Диференцира-
на настава са експерименталном групом здравих ученика изводи се на часу телесног вежбања 
на различитим нивоима тежине (минималним, оптималним, максималним). Она се постиже 
одређивањем различите величине оптерећења и/или захтева (броја вежби, понављања, серија, 
дужине пауза између вежби и сл.), односно тзв. диференцирањем дозирања наставног процеса 
на хомогенизованим групама. С обзиром на доба и пол ученика, врши се дозирање интензитета 
и обима оптерећења на сваком часу телесног вежбања.
Кључне речи: физичко васпитање / разредна настава.

увод
 
Полазећи од теоријских знања до професионалних компетенција савремене 

разредне наставе, поставља се питање да ли се само због нивоа школовања (однос-
но различите доби деце и младих у раздобљу детињства и младалаштва) разликују 
и методике? То значи да би специфичне разлике (differentia specifica) образовно-
васпитног (наставног) процеса поновно били нивои наставног процеса. Диферен-
цирање методика је могуће уколико свака има властити предмет проучавања. Да би 
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се проучило ово питање, потребно је стално имати на уму дефинисање овог појма: 
посебна („специјална“) методика као научна дисциплина има задатак да прати и 
изучава опште законитости и категорије образовно-васпитног рада, у овом случају 
„разредног“ (интегралног и/или интердисциплинарног) наставног процеса (еле-
ментарне, односно интегралне и/или интердисциплинарне едукације деце млађег 
школског доба, односно ученика нижих разреда основне школе). 

Може се подржати идеја да ниво наставног процеса буде један од услова за 
диференцирање методике. Други услов морао би бити сагледаван у склопу пси-
холошко-педагошких карактеристика деце различите доби. Трећи услов се може 
тражити у потреби и могућности појединачног и/или заједничког васпитно-об-
разовног деловања на децу. Четврти услов произлази из потребе оспособљавања 
стручњака за дете („педолога“ – васпитача и/или учитеља) и стручњака за пред-
мет („педагога“ за тзв. „предметну“ основну и средњошколску наставу и „андра-
гога“ за универзитетску наставу). Специфичне био-психо-социјалне могућности 
и потребе деце у раздобљу детињства захтевају посебан наставни процес у којем 
би један стручњак („педолог“) интегрално васпитно-образовно деловао и обли-
ковао децу, у тзв. разредној (интегралној и/или интердисциплинарној) настави. 

Процес диференцирања методике ишао би од најнижег нивоа школовања 
(односно најмлађе доби деце у раздобљу детињства), методика „разредне“ (ин-
тегралне и/или интердисциплинарне) наставе, преко вишег нивоа школовања 
ученика (у раздобљу младалаштва), методика „предметне“ наставе до највишег 
нивоа школовања (студената) у раздобљу одраслог човека – методик „универзи-
тетске“ наставе. Методичко-методолошко утемељење диференцирања методике 
огледа се у различитости методичке трансформације. 

У „разредној“ (интегралној и/или интердисциплинарној) настави „об-
рађујемо“ (обликујемо) дете упражњавајући различита средства (садржину, гра-
диво, технику и сл.) ради остварења постављених циљева као вредности које 
треба достићи. На пример, у ликовној култури упражњавају се различита основ-
на средства (технике, медији) уз помоћна средства (материјале), у физичком вас-
питању упражњавају се моторичке активности као основна средства уз помоћна 
средства (објекте, справе и реквизите), све у циљу интегралног обликовања де-
тета у доби детињства. 

У „предметној“ настави „обрађујемо“ наставну јединицу, тему, односно 
садржину, градиво и слично, у циљу стицања знања из појединих наставних 
предмета ученика у добу младалаштва. У „универзитетској“ настави „студира-
мо“ садржину, градиво у склопу студијских наставно-научних области студената 
у раздобљу одраслог човека. Према томе, можемо говорити у склопу методике 
„разредне“ (интегралне и/или интердисциплинарне) наставе, о методици при-
марне (интегралне) наставе (у периоду раног детињства, примарне – интегралне 
едукације деце предшколског доба) и методици елементарне (интердисципли-
нарне) наставе (у периоду средњег детињства, елементарне – интердисципли-
нарне едукације деце млађег школског доба).
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улога физичКог васпитања  
у разредној настави

Физичко васпитање, бар у својим основама, постоји од када постоји људ-
ско друштво и, према томе, у целини је историјска категорија. Човекова физичка 
припремљеност и умење коришћења оруђа и оружја вековима је одлучивало (у 
борби са животињама) о његовом битисању. У најстарије доба, у развоју фи-
зичког васпитања, присутна су два квалитативна преображаја: први, када је лов 
на крупне животиње изазвао издвајање система кретања човека из процеса рада 
и његово касније усавршавање и преношење на друге области живота, а други, 
појавом институционалних норми обучавања и селекције као начина друштве-
ног потчињавања једне групе људи другој у току периода распадања првобитне 
заједнице (у старо доба). 

У филогенетском развоју човека улога физичког васпитања је да замени 
телесни (радни, физички) напор систематским телесним вежбањем, и условљена 
је појединим социјалним системима. Физичко васпитање, бар у својим основама, 
постоји од када постоји људско друштво јер су човекова физичка припремље-
ност и умење одлучивали о његовом битисању. Раслојавањем људског друштва, 
физичко васпитање добија класни карактер, да би касније добило и сталешки 
карактер, са све већом војничком усмереношћу, стварањем круте дисциплине 
(милитантизма). 

Тек је деветнаести век у образовном систему означио проблем увођења 
и организације основне наставе Физичког васпитања почивајући на различитим 
гимнастичким системима и са војничком усмереношћу. Двадесети век је указао 
на проблем квалитетне реализације Физичког васпитања у школском систему 
тежећи већој хуманизацији физичке културе у целини. Због тога је у Србији у 
другој половини двадесетог века усвојено више наставних програма физичког 
васпитања који нису ишли на стварне реформе, већ на поправљање затеченог 
система, односно на иновације основне наставе Физичког васпитања.

После Другог светског рата службено је усвојено осам планова и програма 
физичког васпитања за основне и средње школе и сви они представљају педагош-
ки, образовно-васпитни промашај јер се школа врти у зачараном кругу просве-
титељске педагогије која верује да гомилањем знања извршава свој друштвени 
задатак. Физичко образовање се овде своди на стицање моторичких стереотипа 
и  вештина, на стварање мртвог фонда спортско-техничких умења и вештина 
којима се ученик у животу не може или не уме користити. Смањење недељног 
фонда часова  уз увођење словне оцене овај предмет сврстава у ранг предмета 
другог реда. 

Два су закључка карактеристична за досадашње стање: реформе обра-
зовања (али и физичког васпитања) су имплиците више ишле на поправљање 
затеченог система него на њихово темељито мишљење и ситне квантитативне 
поправке наставних програма физичког васпитања, направљене према замишље-
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ном просеку нису довољне. Ако је питање реформи израз места и улоге коју 
образовање и васпитање имају у опстанку једне заједнице и појединаца у савре-
меном друштву (али и начин решавања три велика проблема образовања: његове 
структуре, квалитета и доступности), са сигурношћу се може закључити да, на 
претходно фундираним научним резултатима, да после Другог светског рата није 
било стварне реформе, већ само иновације основне наставе Физичког васпитања 
у Србији.

Развој наставних планова и програма у основној школи треба да тежи 
растерећивању од сувишног и непримереног стицања знања и умења ка развоју 
способности, особина и других карактеристика личности ученика у складу са 
његовим потребама и захтевима друштва. Интелектуализам традиционалне на-
ставе указује на основну слабост да је учитељева улога сведена претежно на по-
учавање (обучавање), а ученикова на рецепцију (усвајање) садржина. Традици-
онална настава физичко образовање своди на стицање моторичких стереотипа 
и вештина, којима се ученик у животу не може или не уме користити. Потребно 
је њено преобликовање (а тиме и Физичког васпитања) у активну и стваралачку 
наставу у којој ће личност ученика (откривање и истицање његове индивидуал-
не споспобности) бити смисао васпитања. Бити активан значи испољавати своје 
способности, богатство људске даровитости којим је – иако у различитим степе-
нима – обдарено свако људско биће. У свом образовно-васпитном раду, у настави 
Физичког васпитања, стално се мора себи одговарати на питања: шта, када, чи-
ме, колико и ради чега, али и како упражњавати различите моторичке активности 
да бисмо допринели интегралном развоју личности сваког ученика, а с обзиром 
на мото да „нема веће неједнакости од једнаког третмана неједнаких“.

реформа основне наставе  
физичКог васпитања

Све више се замагљује основни предмет изучавања физичког васпитања и 
спорта као стручне и друштвене делатности и њој одговарајуће научне дисципли-
не, тако да наилазимо како на терминолошку збрку, тако и на суштинска размимо-
илажења шта је предмет проучавања науке у нашој области. У другој половини 
XX века су се (у свету и у нас) у теорији и пракси појавили различити термини: 
физичка култура, спортологија, кинезиологија, спортске науке, хумана кинетика, 
кинантропологија, гимнологија, хомомоторологија, тренингологија и слично. На-
ционални савет за високо образовање Србије, својом одлуком да се научна област 
премести из поља друштвено-хуманистичких наука у поље медицинских наука и 
промени назив научне области „физичка култура“ у „физичко васпитање и спорт“, 
усмерава и предмет проучавања и реконституисање факултета у том правцу у на-
шој земљи. Кинезиологија је све више (као млада академска дисциплина, наука о 
људском кретању, хуманој локомоцији) усмерена на проучавање физичке актив-
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ности, физичког васпитања и спорта и на припрему наставника физичког васпи-
тања и спортских тренера, те врло брзо шири своје поље студирања и праксе и свој 
домет истраживачких подухвата. Постоји општи споразум да код људског кретања 
физичке активности чине предмет курикулума физичког васпитања и спорта (као 
научних дисциплина) и кинезиологије (као научне области). Родни појам кинезио-
логије је физичка активност, а њене посебне разлике одређене су циљем, односно 
вредностима, које жели да се оствари у образовном, спортском, здравственом, рад-
ном и сличном систему. 

Имајући у виду ове чињенице, учињен је на крају XX века још један покушај 
реформе основне наставе Физичког васпитања, која је полазила од основних циље-
ва образовног система у целини: осавремењивање наставних програма, (образовних 
садржина), начина њихове реализације и прилагођавање добу учени ка; побољша-
вање материјалних и кадровских услова стручним усавршавањем наста вника; мо-
дернизација образовног процеса (технологије и метода образовно-васпитног рада) 
и подизање квалитета и успешности (еваулације) система образовања и васпитања.

При мењању наставног плана и програма основне наставе Физичког вас-
питања пошло се од валидности термина наставног предмета. Синтагма „фи-
зичко васпитање“ састоји се од две речи које имају следеће значење: 1) придев 
„физички“ (природни, основан у природи; чулни, телесни) указује на природну 
датост човека, али не човека као простог „људског тела“, већ човека као интег-
ралног бића, па отуда не постоји дуализам („учење о двојству: душа и тело“) 
између „физичког“ и „психичког“ у констелацији израза „физичко васпитање“ 
јер се ни једна моторичка радња не може одвијати без процеса у централном 
нервном систему; и 2) термин „васпитање“ указује на усмерени друштвено-
педагошки процес развоја човекове индивидуалности, тј. процес преношења и 
усвајања знања, вештина и навика. Уопштено речено, матична област физичког 
васпитања је делатност васпитања програмима и укупним антрополошким кон-
текстом физичких (моторичких) делатности. Физичко васпитање је део општег 
васпитања, где се са осталим образовно-васпитним подручјима систематским 
физичким деловањем утиче на интегрални развој личности.

Четворочасовни недељни фонд часова основне наставе Физичког васпи-
тања произлази из потребе деце у детињству за свакодневном физичком активно-
шћу, због њеног дефицита у том периоду, али и растерећења од преобимног школ-
ског програма, посебно и због тога што физичко васпитање има и своја обележја по 
којима се разликује од других видова васпитања, која управо и оправдавају његово 
релативно самостално постојање. Прво и битно обележје је у томе што је оно ус-
мерено првенствено на јачање здравља, физички развитак и физичке способности, 
на формирање и усавршавање моторичких умења и навика и сл. Друго, такође бит-
но, обележје физичког васпитања је у томе што се оно служи специфичним, само 
њему својственим средствима – физичким вежбама. То су, дакако, специфично об-
ликоване моторичке делатности чије је суштинско обележје кретање, односно 
систем покрета и кретања повезаних у једну релативно заокружену целину.
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циљ и задаци савремене наставе 
физичКог васпитања

У покушају одређивања циља основне наставе Физичког васпитања на-
ишло се на низ терминолошких и суштинских заблуда. Погрешно је, у досада-
шњем законодавству, говорити о циљу када је реч о „општем“ смислу (сврси) 
физичког васпитања, који говоре зашто нешто чинимо у педагошком раду и они 
нису синоними. Циљеви говоре шта и колико ученици треба да достигну и савла-
дају. Циљ је конкретна краткорочна образовно-васпитна намена која је тачно 
(оперативно) одређена и због тога ју је временски могуће непосредно оствари-
ти, измерити и доказати. Из сврхе, као дугорочног образовно-васпитног идеала, 
идеја и смерница којим тежимо, произлазе садржине и циљеви, а из циљева – ме-
тоде рада и начини евалуације. 

Стварање трајних навика, повећање „стваралачке способности“, задо-
вољење потреба за кретањем итд. су сврха, а не циљ физичког васпитања. И 
развијање моторичких способности и стицање моторичких умења нису циљ већ 
сврха, смисао физичког васпитања. Циљ физичког васпитања, као квантитативна 
и квалитативна људска вредност коју треба достићи, могао би бити, на пример: 
побољшање показатеља појединих компонената моторичких способности за нај-
мање пола стандардног одступања или оцене на нормализованој петостепеној 
скали (чиме је ученик достигао оптималан ниво) у поређењу са иницијалним 
стањем. Исто тако, циљ би могао бити достизање постављених појединих мини-
малних захтева у стицању моторичких умења и навика (разношка преко козлића, 
став о шаке итд.).

Циљ (тачније сврха) физичког васпитања јесте да разноврсним и систе-
матским моторичким активностима, у повезаности са осталим образовно-вас-
питним подручјима, допринесе интегралном (когнитивном, афективном и мото-
ричком) развоју личности ученика, развоју моторичких способности; стицању 
и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакод-
невним и специфичним условима живота и рада (Експертски тим, 2000; Аруно-
вић, Бокан, Живановић, Мадић, Крагујевић, Крсмановић, Родић).

Осим сврхе (смисла) и циља, у нашој теорији и пракси треба да разликује-
мо још и наставне (образовно-васпитне, кретне) задатке физичког васпитања. 
Они нису ни сврха, ни циљ, већ делатност (активност) која помаже остваривање 
како сврхе, тако и циља физичког васпитања. Упознавање суштине физичког вас-
питања, развијање хигијенских навика, стицање моторичких умења и навика, 
покретање способности су смисао („посебна“ сврха) физичког васпитања јер и 
они су још толико апстрактни да њихово остваривање, као дугорочне идеје, није 
могуће објективно измерити и доказати.

Због тога је експертски тим редефинисао „задатке“ у опште оператив-
не циљеве физичког васпитања ученика основне школе, и то: подстицање рас-
та и развоја и утицање на правилно држање; развој моторичких способности; 
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стицање моторичких умења која су програмом утврђена као садржине физичког 
васпитања и знања неопходних за њихово усвајање; усвајање знања ради разу-
мевања значаја и суштине физичког васпитања о улози правилног физичког раз-
витка и унапређења здравља и формирање морално-вољних особина личности.

Осим сврхе (смисла) и циља, у нашој теорији и пракси треба да разликује-
мо још и наставне (образовно-васпитне, кретне) задатке физичког васпитања. 
Они нису ни сврха, ни циљ, већ делатност (активност) која помаже остваривање 
како сврхе, тако и циља физичког васпитања. Упознавање суштине физичког вас-
питања, развијање хигијенских навика, стицање моторичких умења и навика, 
активирање способности итд. су смисао („посебна“ сврха) физичког васпитања 
јер и они су још толико апстрактни да њихово остваривање, као дугорочне идеје, 
није могуће објективно измерити и доказати.

Због тога је експертски тим редефинисао „задатке“ у опште оператив-
не циљеве физичког васпитања ученика основне школе, и то: подстицање рас-
та и развоја и утицање на правилно држање; развој моторичких способности; 
стицање моторичких умења која су програмом утврђена као садржине физичког 
васпитања и знања неопходних за њихово усвајање; усвајање знања ради разу-
мевања значаја и суштине физичког васпитања о улози правилног физичког раз-
витка и унапређења здравља и формирање морално-вољних особина личности.

Експертски тим је редефинисао и програм физичког васпитања, који 
је био распоређен у три тематска подручја: развијање физичких способности; 
спортско-техничко образовање и повезивање физичког васпитања са животом и 
радом (према законодавцу из 1995), у садржине физичког васпитања („структу-
ру образовно-васпитног рада“) ученика основне школе где се, ради остваривања 
циља физичког васпитања, структурирају моторичке активности (средства фи-
зичког васпитања) по тематским целинама усмерена на: „развијање физичких“ 
(тачније, развој моторичких) способности; „усвајање“ (стицање) моторичких 
знања, умења и навика и „теоретско образовање“ (стицање теоријских знања).

Садржине (средства) физичког васпитања ученика од првог до трећег 
разреда основне школе (експертски тим са коначном верзијом аутора овог рада, 
1999) јесу: организовано постављање и кретање (редне – стројеве вежбе); веж-
бе телесног обликовања (помоћне – просте гимнастичке вежбе); основни при-
родни облици кретања (основне – елементарне вежбе, филогенетске моторичке 
структуре, вежбе обликовања кретања): ходање, трчање, скакање, бацања, пу-
зања, хватања, дизања, ношења, вучења, гурања, провлачења, пењања, вишења, 
колутања и котрљања); елементарне игре (једноставне моторичке игре); ритмич-
ке вежбе и дечије народне игре (плесне вежбе) и вежбе на тлу (гимнастичке веж-
бе на справама).

Циљ физичког васпитања остварује се следећим основним организационим 
облицима рада на основу којих се и сачињава план физичког васпитања ученика 
основне школе: часови „физичког васпитања“ (телесног вежбања), „спортске ак-
тивности“ (часови спортских активности), „корективно-педагошки рад“ (часови 
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корективног вежбања), излети и крос, „слободне активности“ (спортске секције), 
логоровања, зимовања, „курсни облик обавезног стручно-инструктивног рада“ 
(спортски курсеви), школска и друга спортска такмичења, приредбе и други јав-
ни наступи школе на плану физичке културе.

Ради сагледавања учинка и утицаја радних процеса (у завршној верзији 
координатора и надзорника) у настави Физичког васпитања, наставник прати и 
вреднује: „стање“ моторичких способности; „достигнут степен савладаности“ 
моторичких знања, умења и навика („спортско-техничко образовање“) према ми-
нималним образовним захтевима који су утврђени на крају програмских захтева 
и однос према „раду“ (физичкој култури) и то: уредност опреме за вежбање, ре-
довно присуствовање часовима Физичког васпитања, доследно извршавање рад-
них задатака, учествовање у спортском животу школе и средине.

савремене фунКције наставе  
физичКог васпитања

На основу великог броја класификација могуће је све поделе, видике, број-
не функције, сажети и сјединити у следеће три функције физичког васпитања:

1. активна животна перспектива,
2. кретна перспектива,
3. социјална перспектива.  

Активна животна перспектива
1. експонирање физички активног, здравог стила живота,
2. постизање и одржавање здравља и повећање телесне кондиције.

Кретна перспектива
3. компетентност знања у физичким активностима,
4. кретни концепт и принцип за учење и развој кретног обрасца и веш-

тине.

Социјална перспектива
5. лично и друштвено одговорна понашања у оквиру физичких активности;
6. разумевање и поштовање разлике међу људима у оквиру физичких 

активности;
7. схватање да физичка активност може да пружи уживање, изазов, са-

моизражавање, социјалну интеракцију, рад и слободно време.

Исход функције активне животне перспективе:
 – схватање значења здравог активног начина живота,
 – рад у правцу постизања и одржавања физичке кондиције,
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 – учешће у адекватној процени нивоа личне кондиције,
 – учешће у здравственом побољшању квалитета дневне физичке актив-

ности у школи и ван ње,
 – разумевање основних појмова физичке кондиције и личног благостања 

и њихових релација,
 – препознавање фактора сигурности у вези са учешћем у физичким ак-

тивностима унутар и ван физичког васпитања.

Исход функције кретне перспективе:
1. вештине
 – проширење и поправљање секвенце покрета који се фокусирају на ко-

ришћење једне или више променљивих: тело, простор, напор и рела-
ција, сам или са другим;

 – промена стечене вештине из сваког подручја активности помоћу ва-
ријабли: тело, простор, напор, релација;

 – компетентно коришћење појединих покрета из базичних кретних об-
разаца из сваког подручја делатности.

2. знање и разумевање
 – препознавање обавеза у вези са побољшањем физичке кондиције и ак-

тивног развоја вештина;
 – примена адекватног принципа како би се побољшала достигнућа поје-

диних вештина покрета;
 – примењивање стратегије и правила неопходних за сигурно и вешто 

учешће у физичким активностима, самостално или са другима.

Исход социјалне перспективе:
 – поштовање себе и других, неопходних за успешно учешће у физичким 

активностима и физичком васпитању,
 – релације и бенефит који произлази из рада и учешћа са другима и из-

ван физичког васпитања,
 – поштивање улоге физичких активности у постизању и одржавању лич-

не кондиције и благостања;
 – препознавање могућности за уживање, самоизражавање (посла и заба-

ве), који су резултат учешћа у физичким активностима.

Задаци функције активне животне перспективе:
 – редовне физичке активности, повезивање са свакодневним животом, 

подстицање широким спектром делатности;
 – развој когнитивног разумевања од почетне свести о ефектима дело-

вања физичких активности на тело, веће разумевање улоге физичких 
активности на тело, социјалне прилике, односе и емоционално благо-
стање;
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 – остваривање основног нивоа физичке кондиције за добро здравље  (кар-
дио-респираторно, мишићна снага, издржљивост, гипкост, телесна ком-
позиција). 

Очекивања су лична за сваког ученика, узимајући у обзир варијације у 
нивоима, а не постављеног јединственог стандарда за сву децу у истом разреду.

Задаци функције кретне перспективе:
 – развој кретне (моторичке) компетентности и знања од основног крет-

ног обрасца који се развија у специфичне вештине (нпр. одређени 
плесни корак) и касније користи у сложенијим кретњама (нпр. више 
учесника, правила, стратегије);

 – подстицање способности ученика да користе информације за боље 
когнитивно разумевање и побољшање моторичких вештина;

 – разумевање појмова – тело, простор, напор и односи;
 – упознавање са принципима који регулишу производњу, примену и ап-

сорпцију снаге, као и оне који се односе на стабилност.

Задаци функције социјалне перспективе:
 – промовисање личне и групне активности, позитивне социјалне ин-

теракције;
 – поштивање индивидуалних разлика кроз позитивну интеракцију из-

међу ученика у физичким активностима; разлике у карактеристикама 
културе, националности, моторичке компетенције, инвалидитета, фи-
зичких карактеристика (нпр. снага, величина, облик), пол, доб, раса и 
социо-економски статус;

 – развој свести о вредностима и предностима учешћа у физичким актив-
ностима; прилика за самоизражавање, социјална интеракција – заба-
вом и разонодом;

 – израда веза између програма физичког васпитања и онога што се деша-
ва у друштвеној заједници и на радном месту. 

диференцирана настава  
физичКог васпитања

Досадашњи класични модел програма физичког васпитања деце млађег 
школског доба, са својим уопштеним циљем „свестрано“ развијеног човека, 
преферира више садржаја претежно информативног карактера. Наставне мето-
де рада, тзв. школског типа, са доминантним задржавањем у фази обучавања и 
минималним практичним увежбавањем, недовољним фондом часова и минимал-
ним захтевима, „обрађивање“ наставне јединице, а не ученика, уз могућност да 
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непосредни извођачи наставе (учитељи), недовољно стручни за ову област, дози-
рају интензитет и обим оптерећења на часовима телесног вежбања нису могли у 
досадашњој пракси значајније утицати на остваривање основног циља физичког 
васпитања – квантитативно и квалитативно побољшање моторичке успешности 
ученика нижих разреда основне школе.

Процесно развојни модел програма физичког васпитања поштује развојне 
законитости човека и представља савремен, хуманистички приступ ка развоју 
личности и поштовању потреба и интересовања деце и омладине. Овај модел 
укључује наставника у развојни рад, уважава наставне циљеве и процесно раз-
војни приступ, интердисциплинарни приступ свих наставника и наставних пред-
мета, увођење разноликих облика и метода рада, припрема ученика на квали-
тетан живот и слично. Разликујемо више принципа који усмеравају процесну 
праксу: активна улога ученика као субјекта васпитно-образовног процеса, где је 
наставни процес дефинисан као обострана комуникација; циљеви који су уграђе-
ни у праксу, односно у процес континуираног раста и развоја ученикове личнос-
ти; међусобна помоћ ученика итд. Конкретни педагошки захвати у овом моделу 
су индивидуализација и диференцијација програма и планиран избор средстава 
физичког васпитања. При планирању и програмирању неопходно је усмерити се 
постављеним циљевима за то доба и на основу тога изабрати средства којима ће 
се циљ достићи на већем броју часова телесног вежбања, али и осталим органи-
зационим облицима рада.

Потребе сваког ученика морамо задовољити индивидуализованим об-
разовно-васпитним радом. Индивидуализација наставе најдоследнији је облик 
диференцијације коју у оквиру физичког васпитања условљавају разлике у уче-
ничкој доби (конституционалне и узрасне разлике), те у претходним моторичким 
умењима и навикама, моторичким способностима, и полу у млађем школском 
добу. Модел индивидуализоване наставе зависи од циља физичког васпитања, 
као вредности коју треба достићи (и то примарни, биолошки циљ – развијање 
моторичких способности, и секундарни, педагошки циљ – стицање моторичких 
умења и навика неопходних у свакодневном животу и раду). Имајући у виду да 
је оптималан статус сваке индивидуе различит, а да је суштина диференциране 
наставе прилагођавање рада и програмских захтева могућностима и потребама 
ученика, неопходно је израдити диференцирани модел програма физичког вас-
питања деце млађег школског доба, на различитим нивоима тежине – захтевнос-
ти (минимални, оптимални и максимални), на основу приближних (исподпро-
сечних, просечних и натпросечних) моторичких способности појединих хомоге-
низованих група ученика. На тај начин приближавамо се аутентичним потребама 
ученика. 

Диференцирани модели процесно развојног програма физичког васпитања 
ученика нижих разреда основне школе, у истраживачком пројекту Педагошког 
факултета у Сомбору, у потпуности су окренути доминантном циљу физичког 
васпитања – оптималном и диференцираном развоју моторичких потенцијала 
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ученика (као вредности коју треба достићи) – а не основном средству физичког 
васпитања (многобројним и разноврсним моторичким активностима). Средства 
примарно служе да достигнемо (остваримо) постављен циљ физичког васпи-
тања, односно да прилагођавамо рад различитим потребама и могућностима за 
развој моторичког потенцијала деце млађег школског доба.
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Summary: At the beginning of the 21st century, contemporary Physical Education in class- teach-
ing in elementary school should aim at redefining this particular field of education (its objectives 
and goals), at restructuring its contents (range, depth and sequence of physical education - primary, 
auxiliary and supplementary means), at rationalizing (instruction methods, together with training 
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and rehearsing), and finally at re-evaluation of educational process (assessment of progress instead 
of grading «standardized» norms). The main criterion of differentiated model of developmental 
process of PE school programme that respects the developmental needs and interests of children 
and youth is the proper dosage of motor activities, as well as application of various means of PE 
with respect to the individual abilities of children in lower grades of primary school. Differentiated 
instruction with the experimental group of healthy students is performed in PE classes at different 
levels of severity (minimal, optimal, and maximum). This can be achieved by specifying loads and 
/ or demands that vary in size and number (the number of exercises, repetitions, series, pauses be-
tween exercises, etc.) – respectively, by differentiating educational process by means of introducing 
differentiated doses of activities to  homogeneous groups. At every class of PE the dose of intensity 
and extent of the resistance should be estimated in correlation with the age and sex of students. 
Key words: Physical Education, class-teaching.




