
Наташа Бабић: Моторички и морфолошки статус предшколске деце

НАТАША БАБИЋ1

Предшколска установа „Вера Гуцуња“,
Сомбор

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК
UDK:  371.3::796.012-053.4 
BIBLID: 0353-7129, 25(2020)1, p.81-91

МОТОРИЧКИ И МОРФОЛОШКИ СТАТУС  
ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Резиме: Циљ овог рада је да на основу досадашњих истраживања пружи евиденцију о разли-
кама у моторичком и морфолошком статусу девојчица и дечака предшколског доба. PubMed, 
SCIndeks i Web of Science су претраживани ради проналажења релевантних чланака. У ово 
истраживање је укључен тридесет и један научни и стручни рад. Резултати упућују на еви-
дентне полно диморфозне разлике у моторичким способностима и морфолошком статусу.
Кључне речи: моторичке способности; антропометријске карактеристике;1

УВОД

Предшколски период је веома значајан у целокупном формирању лично-
сти човека. Развој детета односи се на низ физичких, језичких, мисаоних и емо-
ционалних промена које се појављују у детињству и укључују развој моторичких 
вештина, вештина фине моторике, језика и говора, когнитивних способности, 
социјалних интеракција, као и емоционални развој (Aye et al., 2017a). У овом 
периоду стиче се моторичка основа, а касније се само остварује учење бројних 
модификација и прилагођавање различитим ситуацијама у животу (Бала, 2002). 
Интелектуални, емотивни развој, понашање и ниво социјализације деце не би 
требало посматрати као изоловане елементе јединке.

Моторичке способности имају значајну улогу у животу сваког човека. За 
моторички развој важно је да деца овладају фундаменталним моторичким ве-
штинама (ходање, трчање, скакање, пењање, пузање итд.), јер уколико су оне до-
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бро развијене, у каснијем периоду живота се могу лакше усавршавати. Ниво раз-
воја моторичких способности деце и омладине је данас знатно нижи него што је 
то био пре (Поповић, 2008), што је последица смањене физичке активности деце 
услед измењених услова живљења (урбанизације, индустријализације, измење-
ног животног окружења). Физичка активност предшколске деце има изузетан 
развојни значај. Током предшколског периода има ефекте на физичко, социјално 
и психичко здравље деце (Strong et al., 2005). Наравно, оваква ситуација директ-
но утиче на здравствени статус деце, отпорност дечјег организма и способност 
да се супротстави болестима, развој органских система и функције организма. 
Генерално посматрано, предшколска деца данас се премало крећу и потребно 
је на време реаговати, јер смањена физичка активност деце директно утиче на 
њихове аеробне (Cardon & De Bourdeaudhuij, 2007) и моторичке способности. 

Моторички развој у оквиру предшколског периода сигурно зависи од низа 
ендогених и егзогених фактора (Медвед и сар., 1987), као што су морфолошке 
карактеристике, наследне карактеристике, конативне карактеристике и когнитив-
не способности, али и окружење, односно породица. Филд и Темпле (Field & 
Temple, 2017) наводе да учешће у физичким активностима доноси деци бројне 
предности – психичке, социјалне и емоционалне; деца која учествују у физичким 
активностима развијају позитивно самопоуздање, повећавају социјалну интерак-
цију и доживе мање депресивних симптома, а деца која учествују у организо-
ваној физичкој активности могу да науче да контролишу емоције, да решавају 
конфликтне ситуације и успоставе добре односе са тренерима, колегама и при-
јатељима.

Већину моторичких способности и навика деца развијају и стичу у пери-
оду од треће до десете године живота и тада се на њих може највише утицати. 
Бала, Киш и Поповић (1996) истичу да на њих треба правилно утицати у пред-
школском периоду, тј. од 4. до 7. године живота. 

С обзиром да је детињство осетљив период за учење и развој моторич-
ких способности, стицање одређеног нивоа комплетне моторике повећава шансу 
предшколског детета да постане вешто у различитим спортовима и играма током 
живота (Gallahue, Ozmun & Goodway, 2012). Генетске и здравствене предиспо-
зиције, исхрана, психосоцијални и спољашњи фактори имају значајну улогу за 
развој детета, јер свако дете рођењем наслеђује генетске потенцијале. Дете расте, 
развија се, сазрева и непрекидно се усавршава.

Досадашња истраживања морфолошких структура (посебно статистички 
аспект, којим се дефинише димензионалност на основу антропометријских ме-
рења) највише су била базирана на узорцима испитаника који су већ доспели у 
релативно стабилну фазу раста и развоја, тј. на одраслим испитаницима. Морфо-
лошке карактеристике треба схватити као биолошку и физиолошку основу која 
генерише манифестацију антропометријских карактеристика као што су телесна 
висина и маса, кожни набори и сл.  
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Испитивање разлика између дечака и девојчица предшколског доба у мо-
торичким способностима и морфолошким карактеристикама је од великог зна-
чаја за физичко васпитање, јер на тај начин можемо боље да планирамо и про-
грамирамо рад.

Циљ овог рада је да на основу досадашњих истраживања пружи евиден-
цију о разликама по полу у моторичком и морфолошком статусу предшколске 
деце.

Метод истраживања

Претрагом резултата домаћих и страних истраживања, коришћењем 
PubMeda, Web of Science и SCIndeks претраживача, пронађени су многобројни 
радови у часописима из области спортских наука. Коришћени су следећи часопи-
си: The Journal of Physical Therapy Science; Pediatric Exercise Science; Journal of 
science and medicine in sport; The Journal of Pediatrics; Pakistan Journal of Medical 
Science; Kinesiologia Slovenica; Collegium antropologicum; Journal of Physical 
Activity and Health; Sports, Developmental Medicine & Child Neurology, Fizička 
kultura; Šport; Спортска медицина; Годишњак; Методичка пракса; Гласник Ан-
трополошког друштва Југославије; Гласник Антрополошког друштва Србије; 
Педагошка стварност; Васпитање и образовање; као и радови са домаћих и 
међународних конференција: EQOL Jurnal, те зборник научних и стручних радо-
ва Нове технологије у спорту (XX међународни симпозијум).

Досадашња истраживања о моторичким способностима деце сужена су 
на основу кључних речи: моторичке способности предшколске деце; моторичка 
активност деце предшколског доба; антрополошки простор предшколске деце; 
развој моторичких способности деце предшколског доба; разлике у моторичком 
и морфолошком простору по полу у предшколском периоду; морфолошке карак-
теристике предшколске деце; разлике у морфолошким карактеристикама деце 
предшколског доба – а ограничена на радове настале у периоду од 1990. године. 
Након претраге, за потребе овог истраживања издвојен је 31 рад који се бавио 
проблемом моторичких и морфолошких димензија предшколске деце.

Резултати

Резултати су подељени у две табеле, у којима су појединачно приказане 
моторичке способности и морфолошке карактеристике деце предшколског доба.
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Табела 1. Преглед истраживања о  
моторичким способностима предшколске деце 

Студија Године Пол Испитаници Резултати

Ахметовић, 
Павловић и 
Попмихајлов (1990)

5–6 M/Ж 430 дечака
428 девојчица

Дечаци се одликују бољом 
експлозивном снагом у односу на 
девојчице. Девојчице поседују 
израженију снагу руку и раменог 
појаса.

Rajtmajer  i Proje 
(1990) 4–7 M/Ж /

Виши ниво координације, снаге 
и брзине манифестован је код 
дечака.

Катић, Загорац, 
Живичњак и Храски 
(1994)

6–7 Ж 123 девојчице
Генерални фактор моторичких 
способности дефинисан снагом и 
координацијом.

Бала, Киш и 
Поповић (1996) 4–7 M/Ж /

Изграђивање моторичког 
простора на основу генетских 
потенцијала и спољашњих 
фактора.

Нићин, Калајџић и 
Бала (1996) 4–7 M/Ж /

Нема статистички значајне 
разлике у моторичким 
способностима у односу на пол.

Gallahue i Ozmun 
(1998) 4-7 M/Ж /

Снага, координација и моторичка 
компентенција тесно повезане 
код оба пола, виши ниво 
експлозивне снаге ногу дечака.

Бала(2002) 4–6 M/Ж 184 дечака и 
131 девојчица

Квантитативне разлике 
моторичког простора 
(координације целог тела, 
експлозивне снаге и брзине 
трчања).

Бала(2003) 4–7 M/Ж 223 дечака и 
144 девојчице

Постојање „моторичких 
потенцијалних капацитета”. 
Дечаци доминирају у 
експлозивној снази и 
координацији, девојчице поседују 
бољу гипкост.

Бала, Ђорђић, 
Поповић и Сабо 
(2006)

4-7 M/Ж 1175 деце Прираст снаге током детињства 
није линеаран код оба пола.

 Цветковић, 
Поповић и Јакшић 
(2007)

4-7 M/Ж 609 дечака  
587 девојчица

Дечаци показују доминацију 
у тестовима који процењују 
координацију тела, брзину 
трчања и експлозивну снагу 
доњих екстремитета.
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Бала, Јакшић и 
Поповић (2009) 4-7,5 M/Ж 565 дечака  

605 девојчица

Разлике у функционисању 
механизма за структурирање 
кретања, механизма за 
синергијску регулацију и 
механизма за регулацију трајања 
ексцитације у корист дечака, 
у функционисању механизма 
за регулацију тонуса, у корист 
девојчица.

Hardy, King,
Farrell, Macniven & 
Howlet (2010)

4-6 M/Ж 425 деце

Дечаци имају бољу вештину 
контроли-
сања објеката и прецизност, 
а девојчице су биле боље у 
локомоторним вештинама 
(трчање, галоп и хоризонтални 
скокови).

Аћимовић (2013) 6-7 M/Ж 30 дечака 
30 девојчица

Девојчице доминирају у 
координацији и гипкости, а 
дечаци у снази и прецизности.

Павловић и 
Маринковић (2013) 4-6 M/Ж 74 дечака

76 девојчица

Дечаци поседују бољу 
координацију, већу снагу и 
брзину, док су девојчице показале 
боље резултате на тестовима 
гипкости.

Vameghi, Shams & 
Dekhordi (2013) 4-6 M/Ж 400 деце

Доминација дечака у брзини 
и координацији, док је брзина 
алтернативних покрета била у 
корист девојчица.

Ujsasi, Bulatović i 
Kerić (2014) 6-7 M/Ж 30 дечака

30 девојчица

Доминација дечака у 
координацији и експлозивној 
снази ногу.

Јанковић, М. (2014) 6-7 М/Ж / Дечаци су бољи у координацији, 
а девојчице у гипкости.

Зекић, Р., Цар 
Мохач, Д. и 
Матрљан, А. (2016)

4-7 М/Ж 20 дечака
10 девојчица

Дечаци су бољи у експлозивној и 
репетитивној снази, агилности и 
координацији, док су девојчице 
боље у флексибилности.

Polimac, M., 
Vukadinovic, M. i 
Obradovic, J. (2017)

5-6 М/Ж 33 дечака
15 девојчица

Статистички значајне разлике 
постоје само у тесту претклон 
у седу разножно у корист 
девојчица.
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Табела 2. Преглед истраживања морфолошких   
карактеристика деце предшколског доба

Студија Године Пол Испитаници Резултати

Ахметовић, 
Павловић и 
Попмихајлов (1990)

5–6 M/Ж 430 дечака
428 девојчица

Дечаци су били знатно нижи, 
тежи (веће телесне масе), а 
девојчице су значајно више, 
лакше (мање телесне масе).

Бала (2002) 4–6 M/Ж 184 дечака  
131 девојчица

Нису утврђене статистички 
значајне разлике морфолошких 
карактеристика, посматрано у 
оквиру доби.

Сабо (2002) 6–7 M/Ж 333 дечака  
326 девојчица

Дечаци поседују израженију 
лонгитудиналност, 
трансферзалност скелета и 
волумена тела. Девојчице 
поседују веће вредности 
поткожног ткива.

Божић-Крстић, 
Ракић и Павлица 
(2003)

3–11 M/Ж
1297 
дечака  1215 
девојчица

Утврђена је акцелерација раста у 
односу на претходну деценију.

Бала (2004) 4–6 M/Ж 184 дечака  
131 девојчица

Нема разлика у целокупном 
антропометријском простору.

Сабо (2006) 6,5 M/Ж 116 дечака  
110 девојчица

Разлике манифестоване 
у варијаблама за процену 
волуминозности скелета.

Поповић (2008) 4–11 M/Ж
1242 
дечака  1082 
девојчице

Тренд пораста телесне висине, 
телесне масе, волуминозности 
тела са узрастом испитаника.

Веселиновић, 
Миленковић и 
Јоргић (2009)

6–7 M/Ж 50 деце

Дечаци незнатно тежи (веће 
телесне масе) и виши, поседују 
веће обиме надлактице и 
подлактице.

 Павловић и 
Маринковић (2013) 4–6 M/Ж 74 дечака

76 девојчица

Нису утврђене статистички 
значајне разлике у морфолошким 
карактеристикама.

Пелемиш, 
Мартиновић, Ујсаси 
и Мосуровић (2014).

6–7 M/Ж 25 дечака
25 девојчица

Дечаци и девојчице сличне су 
лонгитудиналности скелета и 
телесне масе.

Јанковић, М. (2014) 6–7 М/Ж /
Дечаци су виши и тежи (веће 
телесне масе), а девојчице имају 
више поткожног масног ткива.

.Зекић, Р., Цар 
Мохач, Д. И 
Матрљан, А. (2016)

4–7 М/Ж 20 дечака
10 девојчица

Дечаци су виши и тежи (веће 
телесне масе) од девојчица.
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Дискусија

У првој табели приказани су резултати истраживања моторичког просто-
ра предшколске деце. На основу анализе резултата истраживања, увиђамо да у 
већини истраживања постоје статистички значајне разлике између дечака и де-
војчица. Дечаци су имали боље резултате у експлозивној и репетитивној снази, 
брзини, координацији, прецизности, вештини манипулације објектима, агилно-
сти и снази. Девојчице су оствариле боље резултате у тестовима гипкости, ло-
комоторним вештинама (трчање, галоп, хоризонтални скокови), провери снаге 
руку и раменог појаса и брзине алтернативних покрета. Аћимовић (2013) је за 
разлику од осталих радова у свом истраживању дошао до закључка да су де-
војчице биле боље од дечака у координацији. Једино у истраживању Нићина, 
Калајџића и Бале (1996) није било статистички значајних разлика у моторичким 
способностима између дечака и девојчица.

На основу анализе резултата истраживања морфолошког простора пред-
школске деце (Табела 2), можемо уочити да дечаци имају израженију лонгиту-
диналност скелета, трансферзалност скелета и волумен тела, већу телесну масу 
(тежи су) и поседују већи обим надлактице и подлактице. Девојчице су лакше 
(мања телесна маса) и имају веће вредности поткожног ткива, односно масног 
ткива. У старијим истраживањима (Ахметовић, Павловић и Попмихајлов, 1990) 
приказани су резултати у којима су дечаци нижи и тежи од девојчица (односно, 
веће телесне масе). У новијим истраживањима (Јанковић, 2014; Зекић, Цар Мо-
хач и Матрљан, 2016) приказани су резултати у којима се дошло до закључка да 
су дечаци виши од девојчица. Од наведених истраживања морфолошких карак-
теристика три истраживања су дошла до закључка да не постоје статистички 
значајне разлике између дечака и девојчица (Бала, 2002; Бала, 2004; Павловић и 
Маринковић, 2013). Установљена је и акцелерација раста деце у односу на прет-
ходну деценију.

Закључак

Може се закључити да су у већини истраживања утврђене статистички 
значајне разлике по полу у морфолошким карактеристикама и моторичким спо-
собностима деце предшколског доба. У овом периоду веома је важно проценити 
ниво моторичких способности деце, јер смо сведоци да су оне из године у годину 
лошије. Рана процена развоја моторичких вештина током предшколског доба и 
основне школе је нарочито важна због промена у моторичком развоју, иденти-
фиковања кашњења и недостатака у развоју, као помоћ физијатрима и другим 
здравственим лицима како би се осмислиле неопходне вежбе (Аye et al., 2017b). 
Рана процена статуса дечјег развоја пружа вредне информације које приказују 
моторичке недостатке и подстиче могућност да се осмисли одговарајући про-
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грам за побољшање моторичке компетентности (Burton & Miller, 1998; Wiart & 
Darrah, 2001).

Едукација у раном детињству је основа за моторички развој; то је период 
живота када физичко васпитање може највише да утиче на моторичко учење раз-
личитих активности тако да деца добију највише моторичког искуства потребног 
за моторички развој – што више разноликих покрета, то ће боље бити моторич-
ко учење (De Lima &  Castilha, 2017). Детињство је важан извор могућности за 
развој физичке активности и понашања, јер деца уче да учвршћују покрете и со-
цијалне вештине, уче да комуницирају са вршњацима, и праве изборе који могу 
да утичу на понашање у каснијем животу (de Souza et al., 2014).
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Motor and morphological status of preschool children 

Summary: The aim of this paper is to provide records of differences in motor and morphological 
status of preschool girls and boys based on previous research. PubMed, SCIndeks and Web of 
Science were searched to find relevant articles. Thirty-one scientific and professional papers 
are included. The results indicate evident gender dimorphic differences in motor abilities and 
morphological status. 
Keywords: motor skills; anthropometric characteristics;


