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ПРЕВЕНЦИјА ЛОШЕГ дРжАњА  
И ТЕЛЕСНИХ дЕФОРМИТЕТА ИГРОМ

Резиме. Истраживања потврђују лоше држање и телесни деформитети међу школском по-
пулацијом од млађег школског доба до пубертета. У оквиру усмерених активности у предшколском 
узрасту и часова физичког васпитања у основним школама не посвећује се довољно пажње и вре-
мена превенцији настанка лошег држања и телесних деформитета. Стога, поставља се питање како 
то отклонити код млађих ученика. Показало се да је игра један од  превентивних начина. Међутим, 
потребно је одредити начин примене.

Кључне речи: превенција, предшколско доба, млађе школско доба, игра, физичко васпитање.

Увод

Многа истраживања која изучавају постурални статус деце и омлади-
не говоре да je све више оних који имају лоше држање тела или неки од те-
лесних деформитета. Критични периоди за настанак лошег држања и телесних 
деформи тета jeсу период поласка у школу, као и период пубертета. Стога, мора 
се почети са превенцијом у најранијем узрасту, почев од предшколског доба па 
током читавог школовања. Наравно, током предшколског доба акценат je, пре 
свега, на припреми мускулатуре која ће бити посебно ангажована приликом пра-
вилног седења у школи, као и мускулатуре која обезбеђује нормалну засвођеност 
стопала. Да бисмо се припремили за тај први критични период у настанку лошег 
држања тела ми морамо почети с овим активностима већ у предшколско доба 
у  виду  превентивног  третмана  који  доприноси  даљем  јачању  мускулату-
ре која обезбеђује правилно држање тела. То је нарочито важно зато што после 
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њега наступа следећи критични период за настанак лошег држања и телесних 
деформитета – период пубертета.

почетак јављања лошег држања тела

Најпре, намеће се питање зашто до појаве телесних деформитета долази 
већ у предшколско доба. Сви знамо да полазак детета у школу изискује другачији 
режим живота, a не сме се заборавити ни то да постоје стални фактори који могу 
да изазову настанак лошег држања и телесних деформитета, као што су сам дво-
ножни ход, који у великој мери оптерећује кичмени стуб и стопала, која, уколико 
нису довољно јака, веома лако постају изложена настанку деформитета. Када 
је пак реч о режиму живота, ту се мисли на недовољно кретање и неправилну 
исхрану. Такође, не сме се заборавити ни посебно оптерећење које трпе стопа-
ла и кичмени стуб, изазвано ношењем школске торбе, која, у данашње време, 
представља знатан терет за нејак кичмени стуб детета. Поласком у школу кретна 
активност детета се, на неки начин, ограничава, пошто je један део времена оно 
принуђено да проведе у седећем положају, како у школи, док je на часу, тако и код 
куће, док ради домаће задатке.

Ове наведене факторе могли бисмо сврстати у факторе ризика настанка 
лошег држања и телесних деформитета већ у периоду другог детињства. Због то-
га, треба превентивно деловати, почев од предшколског узраста, a с корекцијом 
треба почети од момента када се примети минимално одступање од правилног 
држања тела. Под превенцијом подразумева се активно деловање на мишиће који 
обезбеђују правилно држање тела. Осим тога, не сме се заборавити ни даље раз-
вијање кретних навика код деце, јер, као што видимо, један од фактора ризика на-
станка лошег држања тела код деце je и недовољна физичка активност. Наравно, 
поред свега овог, не смемо заборавити ни правилно седење у школској клупи с 
обзиром на то да деца често не знају како се правилно седи. Према томе, један од 
главних задатака учитеља, уколико то васпитач у предшколско доба није учинио, 
јесте да ученике научи да седе правилно.

игра

Пошто знамо да je потребно да се почне са превенцијом већ у  најранијем 
узрасту, треба одабрати облик рада који je њему најприхватљивији и најпримере-
нији. Познајући узрасне карактеристике деце предшколског и млађег школског 
узраста, јасно je да је у васпитно-образовном процесу најчешће примењивани 
облик рада игра. Игра човека прати током читавог живота, али с различитим ис-
ходима.
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Дете највише времена проводи у игри. У већини игара дете je кретно ак-
тивно (елементарне игре). Игру примењујемо како у усмереним активностима у 
оквиру физичког васпитања у предшколском добу, тако и на часовима физичког 
васпитања у млађем школском добу. Игра као садржај има свестран утицај на 
развој детета на свим пољима. Стога, то je активност којом ми на најбољи начин 
можемо деловати, будући да деца врло радо учествују у њој. Игра се примењује 
у свим деловима активности и часа. Због тога, не смемо да заборавимо да се, 
поред вежби обликовања, које су уобичајене и примењују ce с циљем превенци-
је, у склопу активности и часова физичког васпитања примењује што већи број 
природних облика кретања у форми игре јер у њима деца овог узраста врло радо 
учествују.

Стога, нужно се поставља питање у ком организационом облику рада тре-
ба примењивати превентивне игре. Показало се да се он се могу примењивати у 
свим организационим облицима рада. Неизбежно их je примењивати у усмере-
ним активностима у предшколском узрасту, aли, исто тако, и на часовима физич-
ког васпитања у школи. Такође су применљиве и у ваннаставним активно-стима. 
У оквиру усмерених активности и часа физичког васпитања, ове игре се могу 
примењивати у свим деловима активности и часа. Koja игра ће се у ком делу 
активности или часа примењивати зависиће, између осталог, и од циља тог дела 
часа. У уводном делу активности углавном се дају игре типа хваталица, у при-
премном делу часа се могу примењивати игре које се изводе у месту, у главном 
делу часа могу се изводити све врсте игара, док се у завршном делу часа изводе 
углавном игре умирујућег карактера, попут вежби дисања.

Игра изискује одређену мишићну активност, која за последицу има анга-
жовање свих виталних органа и система органа, чиме се побољшава њихово са-
дејство и функционисање организма. Због тога, игра има значајну улогу у расту, 
развоју и нормалном функционисању организма. Деца код које je установљено 
неко одступање од правилног држања тела бивају најчешће подвргавана тера-
пеутским третманима, који изискују монотоно и исцрпљујуће понављање тера-
пеутских вежби. Деца овог узраста често нису у стању да до краја одраде овај 
третман из раније наведених разлога, па он бива безуспешно прекинут. Због тога, 
препоручује се игра, која уз примену реквизита, може да се реализује у свим 
узрастима, наравно, са модификованим покретима који одговарају корективној 
гимнастици.

Kако приМенити игрУ

Познајући карактеристике игре, можемо рећи да je она једна од најпри-
хватљивијих форми рада у превенцији и отклањању лошег држања и телесних 
деформитета у овом узрасту. С обзиром на превентивни карактер вежби, Даница 
Улић говори да „приликом адекватне примене неког покрета или физичке вежбе 
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у циљу превентивног дејства, морамо имати у виду четири основне законитости: 
почетни положај, карактер вежби, оцењивање мишићне снаге и дозирање вежби.“ 
Када је пак  о играма реч, такође се треба придржавати одређених законитости. Пре 
свега, морамо одредити на коју групу мишића желимо да делујемо. За правилно 
држање тела у првом реду одговорни су мишићи леђа, као и трбушни мишићи, a 
не смемо заборавити ни мишиће ногу и раменог појаса. Приликом тога морамо 
знати на који начин ћемо деловати – да ли треба да их јачамо или да их ис-тежемо. 
Након тога, треба да одредимо положај у коме ћемо се налазити, у зави-сности 
од тога на коју групу мишића желимо да делујемо. Један од најчешћих положаја 
у којима се налазимо у току игре јесте стојећи положај, наравно, комбинован с 
разним облицима кретања и осталим положајима. Међутим, свима нам je познато 
да je четвороножни положај један од најефикаснијих положаја, јер се, кретањем 
у њему, ангажује више мишићних група које обезбеђују правилно држање тела, 
пa се зато још у најмлађем узрасту (тј. грудном узрасту) препоручује да се деца 
пусте да што дуже пузе, да сe не форсира стајање, јер се пузањем јачају мишићи 
и обезбеђује правилно држање тела већ у најмлађем узрасту.

Не смемо заборавити притом ни узраст деце – игре треба да буду јед-
ноставне, прихватљиве за сву децу, с тим да не можемо применити исте игре 
у предшколском и школском узрасту, с обзиром на узрасне карактеристике де-
це. У предшколском узрасту игре треба да буду пре свега базиране на природ-
ним облицима кретања, којима су деца овладала и која су деци на том узрасту 
најприхватљивија, те их најрадије примењују у својим играма. Време трајања 
игре мора одговарати узрасним карактеристикама деце, што значи да су то иг-
ре кратког трајања, с малим оптерећењем и са чешћим краћим паузама. Током 
млађег школског доба примењују се групне игре с одређеним задацима. Игре 
не смеју да трају дуго, треба да су разноврсне, да подстичу децу да учествују у 
њима. Касније, примењују се игре такмичарског карактера, у којима су задаци 
за све једнаки. Што се тиче карактера игара, оне су углавном активне. У игра-
ма се посебно препоручује примена одређених реквизита, пошто они деци игру 
на том узрасту чине посебно интересантним, a, истовремено, могу да послуже 
ефикаснијем деловању циљних активности на предвиђену мускулатуру. Често 
се примењују и вежбе дисања, које, сем корективне улоге, могу имати позитивно 
дејство на респираторни систем.

Код игара се углавном акценат у почетку ставља на правилност у извођењу 
задатака, како би оне постигле одговарајући ефекат, a када деца схвате игру, онда 
можемо прећи на такмичарско извођење игре, али не с циљем ко ће je брже из-
вести, већ ко ће je правилније извести: суштина је у томе да игра делује адекват-
но на мускулатуру. Због тога се препоручују једноставне игре, које се брзо уче, 
да децу не бисмо преоптеретили учењем игре и дошли у ситуацију да нам више 
времена оде на организацију игре, него на њено деловање на држање тела детета.

Примери корективних игара:
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Летећи балон
Деца се поделе у групе од пo троје и свака група има пo један балон. Свака 

група се труди да свој балон одржи рукама у ваздуху. Победник je она екипа која 
најдуже задржи балон у ваздуху.

Један наспрам другог
Деца се поделе у парове, a могу и у групе, један наспрам другог. Васпитач 

говори којим делом тела и где да додирну свој пар или члана друге групе, на при-
мер руком руку, главом главу, и слично.

Покретни мост
Деца се налазе у колони, у раскораку, тако да руком једно другом додирују 

раме. Свака колона има пет чланова, четворо стоје у колони, a пети се провлачи. 
Први члан који пролази испод моста пролази четвороножним пузањем између 
ногу осталих и стаје на зачеље своје колоне. Кад дете које je било прво дође на 
место првог у својој колони, игра је завршена. Победник je она екипа која je прва 
обавила задатак.

Нећу да идем код тебе
Ha терену за игру обележене две паралелне линије. Децу треба поделити 

на парове који се налазе један наспрам другог, иза своје линије. Држећи се за руке 
покушавају да свој пар превуку на своју територију, тј. преко своје линије. Када 
су превукли свој пар преко линије, након краће паузе настављају игру.

Ko je газда у кући
Деца се поделе на парове, при чему се сваки пар налази у својој кућици 

(обруч или означен круг на терену). Ha знак наставника, деца гурају делом тела 
који je унапред одређен (рамена, леђа и слично) једни друге, с тим да им се руке 
налазе иза леђа.

Запреге
Деца су подељена на парове који чине по једну запрегу. Постављају се иза 

назначене стартне линије. Деца се воде држећи се обручима. Ha знак наставника, 
крећу се према означеној линији. Кад стигну иза линије, мењају улоге и враћају 
се назад. Овде се још могу поставити и неке препреке које треба да заобиђу у 
току претрчавања, a могу се ухватити по два детета за руке, при чему имају свој 
обруч, док их трећи води тако што држи два обруча.

Кенгури
Иза означене стартне линије деца (кенгури) стоје у колонама. Треба такође 

да се означи и линија циља. Кенгури скачу до циља, при чему између колена др-
же врећице с пасуљем. Победник je онај ко први пређе линију циља.
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Игре врећицама
За игру су потребне врећице с пасуљем. Деца су подељена у групе. Свака 

група има врећицу с пасуљем. Ha дати знак, деца стављају врећицу с пасуљем на 
главу, одлазе до обруча који je постављен на отприлике 7–8 метара од полазишта, 
стану у обруч, чучну, а затим устану и врате се назад на полазиште, после чега 
креће следећи. Циљ je да врећица с пасуљем притом остане на глави.

Ko ће даље бацити лопту
Деца седну на тло, један поред другога и изују патике. Свако дете има 

своју лопту. Подижу лопту стопалима и држе je прстима ногу. Циљ je да се лопта 
ногама баци што даље.

Изгужвај папир
Деца седе на тлу, изувена. Свако дете добије један комад новинске хартије, 

која се може лако гужвати. Хартију ставе испред стопала и покушавају да je што 
више изгужвају прстима ногу. Постоје две варијанте игре – ко ће брже згужвати 
хартију и ко ће je више згужвати.

закљУчак

Васпитачи и учитељи треба да придају већи значај превенцији настанка 
лошег држања и телесних деформитета код деце, јер, као што се види из претход-
ног излагања, деца се све мање крећу, а поласком у школу смањује се још више 
њихова кретна активност. Велики проблем представља неприпремљеност локо-
моторног апарата, пре свега мишића леђа и трбушних мишића, који обезбеђују 
правилно седење, a чија слабост за последицу има појаву лошег држања тела и 
телесних деформитета.

Предшколске установе и школе требало би такође да обезбеде својим уче-
ницима више ваннаставних активности, у склопу којих би се, поред развијања 
моторичких способности и стицања моторичких умења и навика, с децом ради-
ло на превентивном јачању мускулатуре која обезбеђује правилно држање те-
ла. Стога, у неким земљама, корективна гимнастика уведена је у школе и свака 
школа дужна је да обезбеди својим ученицима наставника који ће да води часове 
корективне гимнастике у школи, a уколико за то не постоје могућности, онда се 
деца упућују у најближе школе, у којима постоје услови за реализацију коректив-
не гимнастике. Ово би се могло реализовати и код нас; међутим, било би притом 
препоручљиво прво поћи од превентиве, a уколико постоји адекватна превенти-
ва, биће и мање изражена потреба за корекцијом.
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Summary. The increasing number of researches justify that the problem of poor posture and body 
deformities is evident in the population of school children, not only at the stage of puberty, but even earlier, 
in younger school age children. Prevention of poor posture and physical deformities does not get proper 
attention and sufficient time both within directed activities at preschool age and within Physical education 
classes in primary schools. This fact imposes the question how this could be removed in younger students. 
At younger ages, as has been shown, playing games could be one of the ways to act preventively. However, 
it is not the same how and at what age we should introduce it.   

Key Words: Prevention, preschool age, younger school age, playing games, Physical Education.




