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ЕФЕКТИ ИНОВАТИВНЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАСТАВЕ 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА НА МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ДЕЦЕ 

МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ ДОБА
Сажетак: Циљ овог рада је да се утврде ефекти иновативне и традиционалне наставе 
физичког васпитања на моторичке способности деце млађег школског доба. Узорак је са-
чињавало 42 ученика (26 мушког и 16 женског пола, 8 година, AS = 8,54) другог разреда 
Основне школе „Лаза Костић“ у Ковиљу код Новог Сада. Експерименталну групу чинило 
је 22 ученика (52,3%) укључених у дванаестонедељни иновативни програм вежбања, чије 
су карактеристике биле у промени садржаја на часу и конципирању наставних јединица 
које су својом формом, обимом и интензитетом акцентовале развој поменутих способности. 
Kонтролну групу чинило je 20 (47,7%) ученика, који су похађали традиционалну наставу 
физичког васпитања у складу са важећим наставним планом и програмом Министарства 
просвете Републике Србије. Моторичке способности су процењене помоћу шест тестова 
(Спринт из високог старта на 20 метара – брзина; Скок удаљ са даске – експлозивне снага 
доњих екстремитета; Полигон натрашке и Прескакање и провлачење – координација целог 
тела; Тест Т за агилност и Трчање 4x10 метара – агилност). Резултати су показали да постоји 
статистички значајан ефекат на све тестиране варијабле моторичких способности код 
ученика који су похађали иновативну наставу (Спринт из високог старта на 20 метара (p 
= 0,00; ES = -0,14); Скок удаљ са даске (p = 0,00; ES = 0,71); Полигон натрашке (p = 0,00; 
ES = -0,44); Прескакање и провлачење (p = 0,00; ES = -0,20); Тест Т за агилност (p = 0,01; 
ES = -0,22); Трчање 4x10 метара (p = 0,00; ES = -0,43), док то није био случај код ученика 
који су похађали традиционалну наставу физичког васпитања. Правилним избором садржаја 
(вежби/активности) и метода наставног рада могуће је интензивирати и повећати обим 
активности ученика на часу, што доводи до напретка у развоју способности.
Кључне речи: координација, агилност, ученици.1
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Увод

Моторичке способности су оне антрополошке димензије које се испољавају 
у покретима и кретању на начин који зависи од врсте кретања, потенцијала човека, 
његове развијености у актуелном тренутку и условима – и диретктно су генетски 
урођене (Бала и сар., 2010). Развој моторичких способности подразумева развој 
оних способности од којих зависи успешност у одређеној физичкој активности 
(Ропрет, 2011) и директно је повезан са растом и развојем детета (Буишић и сар., 
2013). На њихов развој, у већој или мањој мери, може се утицати организованим 
физичким вежбањем. Ефикасност у некој активности, у овом случају физичкој 
(моторичкој, спортској) је резултат нивоа развијености оних способности и 
карактеристика које значајно учествују у тој активности, као и интензитета и 
квалитетних међусобних односа тих способности и карактеристика.

На развој моторичких способности може се изузетно повољно утицати 
у периоду од 4. до 10. године живота деце. У том периоду формира се основа 
моторичког система на основу наследних и спољашњих фактора који утичу на 
свеукупан раст и развој деце (Бала, Киш и Поповић, 1996б). Међутим, у том 
периоду деца се ретко укључују у спорт, а фреквенција и интензитет, па често и 
садржај вежбања у предшколским установама и основној школи су недовољно 
подстицајни да се моторичке способности више развију него што се то дешава 
услед природне матурације (сазревања). Реч је о најпогоднијем периоду за 
усвајање моторних умећа и навика – у случају да се тада нешто пропусти, то се 
касније не може надокнадити или се са малим процентом успешности надокнади 
(Хамза, 1999). У току тренажног процеса помоћу одређених оператора (средстава 
– вежбе и физичке активности, методе учења и вежбања) делује се специфично 
на развој и међусобне односе оних способности и карактеристика које највише 
учествују у успеху у целокупном вежбању, односно образовању и васпитању. 
Развијање, вредновање, перманентно праћење и мерење моторичких способности 
деце је један од најбитанијих задатака наставног процеса (Пелемиш, Митровић, 
Пелемиш, Бабић, Родић, 2014). Традиционална настава физичког васпитања у 
млађем школском дôбу наилази на многе проблеме у погледу теоријског плана 
и програма, практичне реализације и последица на антрополошки простор деце. 
У њој се тежи да ученици моторичким учењем површно савладају многобројне 
различите моторичке задатке из моторичке активности у спортским дисциплинама 
(Родић и Цвејић, 2011). Са друге стране, иновативни приступи у настави физич-
ког васпитања су позитивно утицали на трансформацију моторичког простора 
ученика у односу на традиционални (Поповић, 2003–2004; Родић, 2003–2004; 
Родић и Цвејић, 2011). Оно по чему су ти програми били иновативни у односу на 
традиционалну наставу јесте усмереност на циљеве (ефекте) а не програме рада 
(што је случај са традиционалним приступом) и да су у свом методском приступу 
пре третмана извршили диференцијацију ученика еквивалентно нивоу њихових 
моторичких способности. Иновативна настава у овом истраживању разликовала 
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се од традиционалне првенствено по промени садржаја и форме часа. Наставне 
јединице конципиране су тако да су својом формом, обимом и интензитетом ак-
центовале развој одабраних моторичких способности, а не површно савладавање 
наставног градива, што је генерално случај са традиционалном наставом. Стога, 
циљ овог рада био је да се утврде ефекти иновативне и традиционалне наставе 
физичког васпитања на моторичке способности деце млађег школског доба.

Метод

Узорак испитаника
Узорак је сачињавало 42 ученика (26 мушког и 16 женског пола) другог 

разреда Основне школе „Лаза Костић“ у Ковиљу код Новог Сада, старости 8 година 
(AS = 8,54). Експерименталну групу чинило је 22 ученика (52,3%) укључених у ино-
вативни програм вежбања, док је контролну групу чинило 20 (47,7%) ученика који 
су похађали традиционалну, односно редовну наставу у складу са важећим настав-
ним планом и програмом Министарства просвете Републике Србије. Број ученика 
у овом добу био је ограничен тренутним капацитетом школске установе ОШ „Лаза 
Костић“ Ковиљ. Родитељи су писменим путем потврдили да је њихово дете здраво 
и дали сагласност да може учествовати у тестирању. Сва тестирања и процедуре су 
изведене у складу са Хелсиншком конвенцијом. Ученици који су имали акутни или 
хронични здравствени проблем, нису учесвовали у тестирању.

Узорак варијабли
Избор тестова за процену моторичких способности направљен је на основу 

ЕУРОФИТ (1993) батерије тестова (Миловановић и сар., 2016) и редукованог 
модела моторичких тестова за одрасле испитанике (Гредељ и сарадници, 1975; 
Курелића и сарадници, 1975), који су и стандардизовани за одрасле (Метикош 
и сарадници, 1989). Ти тестови су процењивали димензије редукованог модела 
моторичких способности који су модификовани за децу (Бала, 1996а), а то су: 
агилност, координација целог тела, експлозивна снага и брзина. На основу 
теоријског модела истраживања и искустава поменутих аутора, батерију 
моторичких тестова чиниле су следеће варијабле:

за процену брзине: 
 – спринт из високог старта на 20 метара (Бала и сар., 2007б);

за процену експлозивне снаге доњих екстремитета: 
 – скок удаљ из места (Бала и сар., 2007б),

за процену координације целог тела: 
 – полигон натрашке (Бала и сар., 2007б);
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 – прескакање и провлачење (Метикош и сар., 1989);

за процену агилности: 
 – тест Т за агилност (Miller, et al., 2006)
 – трчање 4x10 метара (Миловановић и сар., 2016).

Опис и услови експерименталног и контролног програма вежбања
У експерименталној групи реализован је иновативни програм вежбања, 

који је садржавао:
 – вежбе за развој и побољшање брзине, координације, агилности, 

равнотеже, снаге, решавање комплексних моторичких задатака: 
вежбе на справама, трчање, скакање, прескакање (овај модел садржи 
већи број активности у којима је требало да деца највише користе 
способности координације, равнотеже, брзине и агилности и у којима 
је потребно да се истовремено или наизменично користе обе руке или 
ноге, или цело тело);

 – гимнастичке елементе (прескок преко козлића), атлетске елеменате 
(скок удаљ из залета преко одскочне даске на сунђер, суножни 
прескоци преко препрека, једноножни прескоци преко координативних 
мердевина), а поред тога користили су се и полигони са гимнастичким 
справама и атлетским реквизитима у циљу развоја моторичких 
способности у којима се испољава координација целог тела, брзина, 
експлозивна снага, агилност; вежбе су биле примерене и адекватне за 
изабрану доб;

 – организација часа: фронтални, групни и индивидуални рад, метод 
станица, полигони;

 – елементи часа: трајање 45 минута; учесталост – 3 пута недељно; 
интензитет – према уобичајеним спољашњим знацима (знојење, 
црвенило).

Иновативни програм вежбања разликовао се од традиционалног по про-
мени садржаја на часу и што су у њему конципиране наставне јединице које 
су својом формом, обимом и интензитетом акцентовале развој поменутих 
способности, док је контролни програм у овом добу првенствено базиран на 
елементарним и штафетним играма, на развоју брзинске издржљивости, играма 
лоптом, ритмичкој гимнастици, народним плесовима, вежбама са реквизитима и 
решавању мање комплексних моторичких задатака (Шкркар, 2020).

Организација мерења
Поштована су сва правила и протоколи тестирања. Тестирање деце об-

ављено је симултантно на више станица да би се убрзао процес истраживања од 
стране обучених мерилаца. Сви ученици мерени су и тестирани на часу физичког 
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васпитања, у фискултурној сали ОШ „Лаза Костић“, која је опремљена свим тех-
ничким и материјалним условима за потребе истраживања. Целокупно истражи-
вање било је лонгитудиналног карактера, обављено је у току другог полугодишта 
школске 2017/2018. године и трајало је 3 месеца. Програм вежбања спроводио је 
аутор истраживања. У овом истраживању користио се нацрт са рандомизацијом 
група и претест-посттестом (иницијалним и финалним мерењима), који спада у 
категорију квази-експерименталних истраживања (Бала, 2007а).

Приликом мерења водило се рачуна о поштовању основних правила те-
стирања:

 – приближно исти временски (температура) и просторни услови;
 – обраћање испитаницама од стране испитивача на исти начин и по 

упутствима;
 – исти мерилац је увек мерио исти тест;
 – водило се рачуна о редоследу примене тестова.

Методе обраде података
За све варијабле утврђени су основни дескриптивни статистици. За 

тестирање разлика у моторичким способностима између експерименталне и 
контролне групе на иницијалном мерењу примењена је мултиваријантна анализа 
варијансе (MАNОVА), а на финалном мултиваријантна анализа коваријансе 
(MANCOVA). За одређивање квантитативних ефеката програма вежбања на 
трансформацију моторичких способности за експерименталну и контролну 
групу примењен је t-тест за зависне узорке. Обрада података обављена је по-
моћу статистичког пакета IBM SPSS Statistics 20 (Inc., Chicago, IL, USA). За све 
статистичке анализе ниво статистичке значајности био је p ≤ 0,05. За процену 
величине ефекта код t -теста за зависне узорке користио се Коенoв коефицијент 
(Choen’s d effect size).

Резултати
На резултатима из Табеле бр. 1 уочава се да ниске вредности скјуниса 

генерално указују да расподела код варијабли контролне и експерименталне групе 
не одступа значајно од нормалне расподеле. Већа позитивна асиметричност, што 
значи да крива расподеле резултата нагиње ка мањим вредностима, јавља се код 
варијабле спринт из високог старта на 20 метара код експерименталне групе 
и тест Т за агилност код контролне групе. Пошто је у овим варијаблама мањи 
резлутат бољи, то указује на инверзну метрику. 
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Табела бр. 1
Основни дескриптивни статистици моторичких способности ученика 

контролне групе (К) и експерименталне (Е) групе на иницијалном мерењу
Варијабла Група Min Max AS SD Sк Кz

полигон натрашке (s)
К 14,1 28,2 20,89 4,73 0,31 -1,03
Е 11,9 31,0 21,23 5,79 0,18 -0,90

скок удаљ из места (cm) К 98 167 131,08 19,58 -0,09 -0,01
Е 89 144 117,27 16,09 0,13 -1,07

спринт из високог старта 
на 20 метара (s)

К 3,9 5,3 4,55 0,42 0,16 -0,57
Е 4,3 6,1 4,93 0,41 1,05 1,85

провлачење и прескакање 
(s)

К 12,2 24,5 18,70 3,88 0,19 -0,84
Е 14,9 27,0 20,88 3,33 -0,11 -0,44

тест Т за агилност  (s) К 13,8 25,9 17,78 3,39 1,31 1,98
Е 14,7 25,1 19,25 2,40 0,39 1,13

трчање 4x10 метара (s) К 11,4 15,1 13,24 1,00 -0,09 0,20
Е 12,1 16,8 14,00 1,31 0,45 -0,68

Легенда: Min – минималне вредности; Max – максималне вредности; 
AS – аритметичка средина; SD  – стандардна девијација; Sk –  мера 

асиметричности дистрибуције; Kz – мера издужености дистрибуције.

У резултатима из Табеле бр. 2 такође се уочавају ниске вредности скјуни-
са, које генерално указују да расподела код варијабли контролне и експеримен-
талне групе не одступа значајно од нормалне расподеле. Већа позитивна асиме-
тричност, што значи да крива расподеле резултата нагиње ка мањим вредности-
ма, јавља се код варијабле тест Т за агилност код контролне групе. 

Табела бр. 2
Основни дескриптивни статистици моторичких способности ученика 
контролне групе (К) и експерименталне (Е) групе на финалном мерењу

Варијабла Група Min Max AS SD Sk Кz

полигон натрашке (s) К 13,9 28,7 20,95 4,80 0,17 -0,98
Е 11,7 30,1 20,37 5,72 0,30 -0,97

скок удаљ из места (cm) К 94 161 131,75 18,98 -0,49 -0,09
Е 97 170 130,35 20,32 0,34 -0,99

спринт из високог старта на 
20 метара (s)

К 3,9 5,1 4,49 0,37 -0,15 -1,07
Е 3,9 5,6 4,75 0,40 0,07 0,71

провлачење и прескакање 
(s)

К 12,0 25,3 18,75 3,88 0,19 -0,55
Е 14,4 26,5 20,21 3,33 -0,12 -0,60

тест Т за агилност  (s) К 13,9 26,7 17,65 3,65 1,56 2,66
Е 14,3 24,3 18,73 2,15 0,09 1,20

трчање 4x10 метара (s) К 11,7 15,5 13,35 1,10 0,07 -0,21
Е 11,4 15,8 13,46 1,14 0,13 -0,38
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 Легенда: Min – минималне вредности; Max – максималне вредности; 
AS – аритметичка средина; SD – стандардна девијација; Sk –  мера 

асиметричности дистрибуције; Kz – мера издужености дистрибуције.

Резултати из Табеле бр. 3 указују да не постоје статистички значајне 
разлике на иницијалном мерењу између контролне и експерименталне групе у 
укупном систему варијабли, на шта указује мултиваријантна анализа варијансе 
(F=1,85; P=0,12). Посматрајући појединачни систем варијабли, примећују се 
статистички значајне разлике у варијаблама скок удаљ из места и спринт из 
високог старта на 20 метара, на шта указује униваријантна анализа варијансе 
(ANOVA). Разлике иду у корист контролне групе за обе варијабле.

Табела бр. 3 
Разлике између контролне (К) и експерименталне (Е) групе 

у моторичким способностима на иницијалном мерењу
Варијабла Група AS SD F P

полигон натрашке (s) К 20,89 4,73 0,03 0,86Е 21,23 5,79

скок удаљ из места (cm) К 131,08 19,58 5,99 0,02
Е 117,27 16,09

спринт из високог старта на 20 
метара (s)

К 4,55 0,42
6,65 0,01Е 4,93 0,41

провлачење и прескакање (s) К 18,70 3,89 3,10 0,08Е 20,88 2,90

тест Т за агилност  (s) К 17,78 3,39 2,25 0,14Е 19,25 2,40

трчање 4x10 метара (s) К 13,24 1,00 3,18 0,08Е 14,00 1,31
F=1,85     P=0,12
Легенда: AS – аритметичка средина; SD -  стандардна девијација; F –Вилксов 
тест разлика мултиваријатне анализе варијансе; P – статистичка значајност 

Вилксовог теста; f –тест униваријатне анализе варијансе; p – статистичка 
значајност униваријатне анализе варијансе.

Како су на иницијалном мерењу постојале разлике у појединим 
варијаблама, на финалном мерењу примењена је мултиваријантна анализа 
коваријансе, која узима у обзир резултате са првог мерења. Резултати из Табеле 
бр. 4 указују да постоје статистички значајне разлике на финалном мерењу 
између контролне и експерименталне групе у укупном систему варијабли, на 
шта указује мултиваријантна анализа коваријансе (F = 7,73; P = 0,00). У поје-
диначном систему варијабли такође су се јавиле статистички значајне разлике 
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у варијаблама полигон натрашке, скок удаљ из места и трчање 4x10 метара, на 
шта указује униваријатна анализа коваријансе (последње две колоне табеле). 
Узимајући у обзир разултате са иницијалног мерења, можемо видети да више 
нема разлика у варијабли спринт из високог старта на 20 метара, што указује да 
је експериментална група напредовала. Уочене разлике на финалном мерењу у 
варијаблама полигон натрашке и трчање 4x10 метара такође указују на напредак 
експерименталне групе. Иако код варијабле скок удаљ из места разлике и даље 
иду у корист контролне групе, евидентно су се смањиле у односу на иницијално 
мерење. Колики је напредак, приказано је у табели о ефектима програма вежбања 
(Табела бр. 5). 

Табела бр. 4
 Разлике између контролне (К) и експерименталне (Е) групе у моторичким 

способностима на финалном мерењу ученика
Варијабла Група AS SD F P

полигон натрашке (s) К 20,95 4,80 17,45 0,00
Е 20,37 5,72

скок удаљ из места (cm) К 131,75 18,98 25,25 0,00
Е 130,35 20,32

спринт из високог старта на 20 
метара (s)

К 4,49 0,37 2,54 0,12Е 4,75 0,40

провлачење и прескакање (s) К 18,75 3,88 9,52 0,00
Е 20,21 3,33

тест Т за агилност  (s) К 17,65 3,65 0,35 0,55Е 18,73 2,15

трчање 4x10 метара (s) К 13,35 1,10 16,55 0,00
Е 13,46 1,14

F=7,73      P=0,00
Легенда: AS – аритметичка средина; SD –  стандардна девијација; F –Вилксов 
тест разлика мултиваријатне анализе варијансе; P – статистичка значајност 

Вилксовог теста; f –тест униваријатне анализе варијансе; p – статистичка 
значајност униваријатне анализе варијансе.

У Табели бр. 5 резултати тестирања моторичких способности указују 
на статистички значајан напредак експерименталне групе у свих 6 тестираних 
варијабли, док код контролне то није случај ни код једне. У односу на иницијално 
стање, напредак контролне групе процентуално је износио од -0,7 до 0,8 % у 
тестовима који су се изражавали у секундама (инверзна метрика), док је напредак 
у тестираној варијабли скок удаљ из места износио 0,5 %. Вредности величине 
ефекта су биле занемарљиве (-0,15 до 0,10). Експериментална група је у односу 
на иницијално стање напредовала од -2,7 % до -4,1 % у тестовима брзине, док 
је у тесту скок удаљ из места напредак износио 11,2 %. Вредности величине 
ефекта кретале су се од -0,14 до -0,44 за тестове брзине (безначајан  и мањи 
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напредак), док је напредак у тестираној варијабли скок удаљ из места износио 
0,71 (просечан напредак). Може се приметити да је експериментална група 
имала бољи напредак од контролне у односу на иницијално мерење –међутим, 
тај напредак није висок кад анализирамо тестове брзине будући да се у овим 
варијаблама говори о тестовима који захтевају базичну моторичку способност 
– брзину, на коју се не може утицати у већој мери првенствено због генетске 
предодређености.

Табела бр. 5 
Ефекти иновативног и традиционалног програма вежбања на моторичке 

способности контролне (К) и експерименталне (Е) групе ученика

Варијабла Контролна Експериментална
AS SD % ES P AS SD % ES p

полигон натрашке 
(s)

И 20,89 4,73 0,3% 0,01 0,68 21,23 5,79 -4,1% -0,14 0,00
Ф 20,95 4,80 20,37 5,72

скок удаљ из места 
(cm)

И 131,08 19,58 0,5% 0,03 0,63 117,27 16,09 11,2% 0,71 0,00
Ф 131,75 18,98 130,35 20,32

спринт из високог 
старта на 20 метара 
(s)

И 4,55 0,42
-1,3% -0,15 0,72

4,93 0,41
-3,7% -0,44 0,00

Ф 4,49 0,37 4,75 0,40

провлачење и 
прескакање ( s)

И 18,70 3,88 0,2% 0,01 0,66 20,88 3,33 -3,2% -0,20 0,00
Ф 18,75 3,90 20,21 3,26

тест Т за агилност  
(s)

И 17,78 3,39 -0,7% -0,03 0,35 19,25 2,40 -2,7% -0,22 0,01
Ф 17,65 3,65 18,73 2,15

трчање 4x10 
метара (s)

И 13,24 1,00 0,8% 0,10 0,23 14,00 1,31 -3,9% -0,43 0,00
Ф 13,35 1,10 13,46 1,14

Легенда: AS – аритметичка средина; SD –  стандардна девијација; % – 
проценат разлика између иницијалног и финалног мерења; ES – величина 

ефекта; p – статистичка значајност разлика t - теста за зависне варијабле.

Дискусија

Статистички значајан напредак експерименталне групе може се 
приметити у свих 6 тестираних варијабли, а један од разлога за то је што је она 
имала простора за знатно већи напредак због нижег почетног нивоа моторичких 
способности (мање вредности аритметичких средина на иницијалном мерењу 
у односу на контролну групу), па је и простор за напредак био већи, док у 
контролној групи то није случај ни код једне варијабле (Табела бр. 5). Величина 
ефекта указује да су се код експерименталне групе процентуалне вредности 
кретале од -2,7% до -4,1% за тестове брзине (безначајан и мањи напредак), 
вероватно зато што је брзина изузетно генетски предодређена и за њен напредак 
је потребно много више времена. Још један лимитирајући фактор напредовања 
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у тестовима брзине је ограничен простор у коме деца вежбају. Тренинг брзине 
се најчешће реализује на атлетским стазама, стадионима, док школска деца 
вежбају у сали, па самим тим колико год да је сала пространа, првенствено се 
може утицати на унапређење стартног убрзања. Напредак експерименталне 
групе у варијабли Скок удаљ из места износио је 11,2% (просечан напредак) и 
уједно је био највећи напредак, што се може приписати иновативном програму 
у виду наставних јединица које су добрим делом имале заступљене разне врсте 
скокова и поспешиле експлозивну снагу доњих екстремитета, што је био случај 
и у претходном истраживању (Родић, 2000).

На основу ових података може се закључити да се иновативни програм 
који је похађала експериментална група показао као ефикасно средство у 
развоју моторичких способности ученика у односу на традиционални програм 
који се похађао по редовном плану и програму. Иако су брзина и експлозивна 
снага у великој мери генетски предодређене способности (Gallahue, Ozmun & 
Goodway, 2012), напредак који је уочен у моторичким способностима експе-
рименталне групе може се приписати експерименталном третману вежбања 
којем су били подвргнути ученици. Експериментални програм је првенствено 
реализован кроз форму полигона, као што су реализовали Милановић (2007) и 
Павловић и Маринковић (2015), који је показао позитиван утицај у побољшању 
брзинских и координативних способности, што је био случај и са неким прет-
ходним истраживањима (Павловић, Маринковић и Бојовић, 2014; Јурак и сар., 
2011; Милановић, 2007; Родић и Цвејић, 2011; Ступар, 2011; 2016). Сличност 
са претходним налазима истраживача, поред значајних ефеката на моторичке 
способности, првенствено је у концепцији форме извођења наставе као и у обиму 
и интезитету реализације наставних јединица. Треба споменути да је за напредак 
који је остварен у преосталим тестовима (који су се изражавали у секундама) 
такође једним делом заслужан експериментални третман, јер се ученици налазе у 
сензитивним периодима развоја (Месарош-Живков, 2018), а у тим периодима се 
могу постићи најбоље промене адекватним, систематским и планским физичким 
вежбањем, што је у одређеној мери потврђено и у овом истраживању.

Потпуна супротност у односу на експерименталну групу је образац 
развоја моторичких способности код контролне групе. Тачније, јасно се уочава 
да скоро све варијабле моторичких способности испитаника се или не развијају, 
дакле стагнирају или чак и назадују. То недвосмислено указује на одређене 
промене постојеће концепције наставног плана и прогама (Милановић, 2007), 
на неопходност већег и организованијег физичког ангажовања деце контролног 
програма, као и препоруке да се интензивирају физичке активности у слободно 
време како би деца уопште одржавала просечан ниво физичке форме, кондиције 
и општег здравља (Haywood & Getchell, 2005; Ortega et al., 2008; Brian et al., 
2016). 
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Закључак

Закључак је да је на основу налаза истраживања евидентно потребно 
веће ангажовање у настави физичког васпитања у смислу рада наставника и 
продуктивности ученика са циљем подстицања развоја моторичких способности 
ученика. Правилним избором садржаја (вежби/активности) и метода наставног 
рада могуће је интензивирати и повећати обим активности ученика на часу, 
што доводи до напретка у развоју способности. Једна од препорука је да би 
требало инсистирати на квалитетнијем и стручном усавршавању наставника 
разредне наставе за предмет физичког васпитања, поготову у домену планирања 
часа. Ограничење овог истраживања могла би се огледати у томе што је узорак 
испитаника могао бити већи, што се није имао увид у рад ефикасности наставника 
разредне (традиционалне) наставе на часовима физичког васпитања, као и да је 
могло бити укључено више батерија стандардизованих тестова које процењују 
одабране моторичке способности и компаративном анализом утврђују да ли 
показују сличне налазе или не. 
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Effects of innovative and traditional physical education classes 
on motor skills of young school children

Summary: The aim of this study was to determine the effects of innovative and traditional physical 
education classes on motor abilities of children of younger school age. The sample consisted of 42 
students (26 males and 16 females), aged 8 (М = 8.54), second grade of the Elementary School 
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“Laza Kostić” in Kovilj near Novi Sad. The experimental group consisted of 22 students (52.3%) 
involved in a twelve-week innovative exercise program whose characteristics were changing the 
content of the class and the fact that it consisted of teaching units that with their form, scope 
and intensity focus on development of these abilities, while the control group consisted of 20 
(47.7%) students who attended traditional physical education classes in accordance with the current 
curriculum of the Ministry of Education of the Republic of Serbia. Motor skills were assessed using 
six tests (Sprint from a high start at 20 meters - speed; Long jump from the board - explosive power 
of the lower extremities; Backwards polygon and Skipping and pulling - whole body coordination; 
Test T for agility and Running 4x10 meters - agility). The results showed that there is a statistically 
significant effect on all tested variables of motor skills in students who attended innovative classes 
(Sprint from a high start at 20 meters) (p = .00, ES = -.14); Long jump from the board (p = .,00, ES 
= .,71); Back polygon (p = .00 ES = -.44); Skipping and dragging (p = .00, ES = -.20); T test for 
agility (p = .01, ES = -0,22); Running 4x10 meters (p = .00; ES = -.43), while this was not the case 
with students who attended traditional physical education classes.
Keywords: coordination, agility, students.


