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ПРОЦЕНА МОТОРИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕЦЕ 5-7 ГОДИНА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ 

 

Сажетак:  

Циљ овог рада и истраживања био је да процени моторичку компетенцију деце од 5 

до 7 година у предшколској установи „Наша радост“ у Суботици, применом 

стандардизованог КТК теста (Körperkoordinations test für Kinder). У истраживању је 

учествовало укупно 84 – оро деце, 40 девојчица и 44 дечака, узраста од 5 до 7 година. 

Процена дечје моторике је вршена применом КТК батерије тестова. Утврђивање 

статистички значајне разлике између две формиране групе испитаника у варијаблама за 

процену субтестова и моторичког коефицијента вршена је применом т-теста за независне 

узорке. Утврђено је да девојчице имају боље резултате у варијабли Ходање уназад, а 

дечаци у варијабли  Једноножно прескакање препреке, али није установљена статистички 

значајна разлика у варијабли  Моторички коефицијент. Највећи број деце припада 

категорији у којој се сврставају резултати са веома ниским степеном развијености, затим 

са ниским степеном развијености, а изненађује чињеница да је најмањи број њих у 

категорији нормалне моторичке развијености. Ниједан испитаник оба пола се није нашао у 

категоријама високе и веома високе моторике. КТК тест је добро решење за брзу и 

поуздану  процену моторике предшколске деце, али се констатује да је потребно 

направити стандарде који би били примењиви за децу на подручју Републике Србије. 

Кључне речи: Координација, предшколска деца, моторичке перформансе, моторичке 

вештине 
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Abstract: 

The aim of this study was to evaluate the motor competence of children aged 5 to 7 in the 

preschool institution “Naša radost” in Subotica, using the standardized KTK test 

(Körperkoordinations test für Kinder). A total of 84 children, 40 girls, and 44 boys, aged 5 to 7, 

participated in the research. Assessment of children’s motor skills was performed using the KTK 

battery of tests. Determining the statistically significant difference between the two formed 

groups of respondents in the variables for evaluating the subtests and the motor coefficient was 

performed using the t-test for independent samples. It was found that girls have better results in 

the variable Walking backward, and boys in the variable Hopping for Height, but no statistically 

significant difference was found in the variable Motor Coefficient. 

The largest number of children belongs to the category in which the results are classified with a 

very low and low level of motor development, and the fact that the smallest number of them is in 

the category of normal motor development is surprising. Not a single respondent of either sex 

was in the categories of high and very high motor skills. The KTK test is a good solution for a 

quick and reliable assessment of the motor skills of preschool children, but it is noted that it is 

necessary to create standards that would be applicable to children in the territory of the Republic 

of Serbia. 
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1. УВОД 

Предшколски узраст у целини гледано, представља изузетно сензитивно раздобље 

за развој моторике деце, а поготово када је реч о учењу и усвајању обимног репертоара 

моторичких вештина. Веома је битно не пропустити овај период, односно предности које 

он носи  у формирању моторичког фундамента. За развој детета у овом узрасту од великог 

је значаја избор прикладних кретних активности. Целокупна активност човека, његово 

ментално и емоционално понашање, има за основу моторичко понашање јер све почиње 

покретом. Моторичко понашање подразумева решавање проблема приликом кретања и 

извођења разних покрета. Оно обухвата не само физичко, него и интелектуално и 

емоционално учешће, које је највише изражено код деце у најмлађем узрасту, пошто је 

доказано да она учествују у моторичком понашању целим својим бићем (Исмаил и 

Грубер, 1971). Предшколски узраст је најзначајнији период у целокупном формирању 

личности човека, јер касније долази само до учења разних модификација и прилагођавања 

разним ситуацијама у животу (Бала, 2002). 

Целокупан физички и телесни развој детета у периоду од прве до седме године 

живота је основа за формирање личности и стварање здравих навика, а самим тим и 

општег развоја човека. Развој детета односи се на низ физичких, језичких, мисаоних и 

емоционалних промена, које се појављују у детињству, од рођења док дете не одрасте, и 

укључује развој моторичких вештина, вештина фине моторике, језика и говора, 

когнитивне, социјалне интеракције и емоционалног развоја (Aye и сар., 2017a). 

Предшколска установа представља први корак ка васпитању и образовању деце путем 

институције, а у сарадњи са породицом уважавају се и развојне потребе и могућности 

детета, те се васпитни рад усмерава на развој целокупне личности детета (Бабић, 2019).  

Савремена педагогија предшколске деце извршила је поделу предшколске деце у 

више група, а на бази одређених узрасних карактеристика (биолошких, физиолошких, 

психолошких, интелектуалних, моторичких). Ако се прихвати да су сва деца до поласка у 

школу предшколска, према Идризовић и Нићин, 2013,  се подела по узрастима може 

одредити као: 
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-одојчад (од 1 године); 

-мала деца (до 3 године); 

-млађа група деце (3-4 године); 

-средња група деце (4-5 година); 

-старија група деце (од 5 година до поласка у школу).  

Млађа група деце (3-4 године) 

 У овом узрасту деца су углавном савладала основне облике кретања и могу се 

укључити у скоро све организационе облике вежбања. Она су још релативно спора, 

несигурна и нетачна. Покрети су углавном контролисани, мада деца чине и сувишне 

покрете. Особено је да деца при кретању шире руке и да се теже заустављају што говори 

да је у питању нестабилност у одржавању равнотеже. Деца се замарају, пажња им је 

лабилна, брзо мењају расположење. Заокупљено личним потребама дете нема разумевања 

за сличне потреба и тежње својих вршњака. На овом узрасту дете показује интерес за 

другу децу, али не жели да дели играче са њима. Због тога свако дете, с обзиром да нема 

довољно развијене покрете хватања и бацања да би могло да се игра са другим једном 

лоптом, треба да има своју лопту. 

Средња група деце (4-5 година) 

Дете је за годину дана постало брже и окретније. Наравно, под условом да је 

правилно неговано и васпитавано. Рад руку и ногу је усклађенији, координација је боља, 

мање је сувишних и неконтролисаних покрета. Дете разликује смер кретања, напред и 

назад, реагује правилно на постављени задатак, учи да разликује десну од леве руке, може 

да оцени кратко растојање и убаци лопту у повећи циљ у висини својих очију или да је 

котрљајући добаци до циља. Равнотежа је знатно боља. Дете, рецимо, дуже време може да 

стоји на једној нози. Вежбања могу бити сложенија, требало би дуже да трају, а моторички 

задаци могу бити тежи. 
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Старија група деце (од 5 година до поласка у школу) 

 Деца овог узраста још више су напредовала у брзини и окретности. Координација 

је побољшана, сувишни покрети су углавном елиминисани. Аутоматизација покрета 

почиње да добија своје место у развоју моторике и да се сваким даном усавршава. 

Поменуте промене нарочито су уочљиве код примене разних форми трчања, пењања, 

бацања. Почињу да користе једну руку, ногу, при доскоку се дочекају на врхове прстију, 

стоје и ходају затворених очију. То говори да им је и орјентација у простору побољшана и 

то приметно.  

Имајући све то у виду, у овом узрасту се могу примењивати теже групне игре и са више 

правила. Детету понекад треба давати сложеније задатке – да савлада вешто, брзо и 

одважно, уз укључивање и неколико препрека (3-4). све то можемо примењивати на 

редовним активностима физичког васпитања, пошто су деца на овом узрасту способна да 

прихвате те теже и сложеније моторичке задатке, истрајнија су, пажња им је стабилнија, 

постоје интересовања за диференцијацију, а различитост појединца се све више запажа. 

 Вежбање на овом узрасту може попримити и карактеристике школског физичког 

васпитања. Стога је ово, на неки начин, период повезивања предшколског и школског 

физичког васпитања (Ратковић, 2009.). 

  Предшколска установа као институција у којој се спроводи васпитно образовни рад 

има велику улогу у животу сваког детета, јер дете највећи део свог „будног стања“ 

проводи управо у вртићу. Савремени начин живота је довео до тога да деца све мање 

времена проводе напољу и играјући се, а све су више окренути ка савременим 

технолошким уређајима. Родитељи све мање времена проводе са својом децом, те је улога 

вртића кључна у васпитању и образовању деце. Сведоци смо тога да се деца врло мало 

крећу, као и да све мање троше своју енергију, јер је њихово слободно време уместо 

кретања заокупио седентарни начин живота, који за последицу има пораст „болести 

модерног доба“ као што су гојазност, дијабетес, постурални поремећаји и слично (Бабић, 

2019). 



8 

 

Физичко васпитање у предшколској установи је значајан део општег васпитања. 

Уколико је дете млађе, утолико је улога физичког васпитања већа и значајнија. Оно што се 

пропусти у физичком васпитању предшколаца, тешко да се може надокнадити, а најчешће 

се и не надокнади. Структуре у централном нервном систему одговорне за развој неких 

моторичко-функционалних способности формирају се до седме године живота. На бази 

тих структура касније се у животу развијају способности за кретање (Јанковић и Прусина, 

2009.).  

Један од основних циљева физичког васпитања деце у предшколској установи јесте 

стварање здравих навика и жеље за редовним бављењем спортским активностима. Али 

нису само деца та која треба да формирају свест према здравом начину живота. У 

целокупан рад на формирању личности детета учествују васпитачи и родитељи, заједно са 

стручним сарадницима за физичко васпитање. Харди и сарадници (2010)  сматрају да би 

идеално било да физичку активност у вртићу спроводе тренирани инструктори.  

Предшколски период представља период када се деца константно играју, јер кроз 

игру деца најбоље уче, те она за њих представља суштину живота. То је период када деца 

константно маштају, када се појмови формирају и развија се интелект. Сваки човек је 

обележен детињством, а тога често није свестан. Овај период утиче на све касније 

поступке у животу, те је јако битно да се дете васпитава на адекватан начин. Генетске и 

здравствене предиспозиције, исхрана, психо социјални и спољашњи фактори имају 

значајну улогу за развој детета. Дете својим рођењем има одређене физичке 

предиспозиције захваљујући генетским потенцијалима. Дете расте, развија се, сазрева и 

непрекидно се усавршава. 

Моторичке способности имају важну улогу у животу сваког људског бића, те их 

непрестано морамо развијати и усавршавати. Моторички развој детета почиње веома рано, 

још у периоду када се фетус помера и када почињу да се развијају мишићи. Период када 

се дете роди је почетак најважнијег периода дечјег развоја, а самим тим и развоја човека. 

Тада, од рођења па до осме године живота, је период који је важан за моторички развој 

сваке јединке. С обзиром да је детињство осетљив период за учење и развој моторичких 

способности, стицање одређеног нивоа комплетне моторике током предшколског узраста 
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повећава шансу да дете постане вешто у различитим спортовима и играма током живота 

(Галаху и сар.,  2012).  

Исхрана је такође важан фактор у развоју детета. У првим месецима живота за дете 

је веома важно да се храни мајчиним млеком, јер оно садржи неопходне супстанце за 

правилан развој. Сведоци смо да се деца све лошије хране. Гојазна деца се крећу на 

другачији начин од нормално ухрањене деце, због додатне телесне масе са којом морају да 

се носе приликом решавања моторичких задатака. Ружбарска (2015) сматра да је 

евидентно да поред генетике и неадекватне исхране предуслов за настанак гојазности је 

узрокована првенствено физичком неактивношћу и седентарним начином живота (Бабић, 

2019). 

С друге стране, неопходно је истаћи чињеницу да је здравље одрасле популације у 

блиској вези са здрављем деце, док здравље деце директно зависи од нивоа њихове 

физичке активности, њихових моторичких способности, као и њихових моторичких 

вештина. Деца су рођена да би се кретала, играла се и била физички активна. Активни 

родитељи обично имају и физички способнију децу (Јуриме и Јуриме, 2000).  

С обзиром на данашњи начин живота, јавља се све већа потреба за континуираним 

праћењем предшколске деце. Циљ истраживања је био да се  детаљније истражи простор 

моторике предшколске деце, односно њихове моторичке компетенције, као и да се 

резултати упореде са постојећим нормативима. 

 

 

1.1. МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 

 Моторичке способности престављају скуп урођених и стечених способности 

организма које су неопходне за успешно вршење моторичких активности. На бази многих 

истраживања и навода (Зациорски, 1961.; Матвеев, 1964.; Тер-Оваесјен, 1967.; Курелић и 

сар. 1975.; Платонов, 1984.;  Гајић, 1985.; Ђорђевић, 1989.; Кукољ, 1996.; Нићин и  

Калајџић, 1996.), прихваћена је следећа структура моторичких способности: координација, 

снага, брзина, издржљивост, гипкост, равнотежа и прецизност. Све су моторичке 

способности једним делом урођене, и не само урођене већ и генетски лимитиране, а 
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другим  делом стечене током живота путем телесног вежбања. Према томе, свака од њих 

се у већој или мањој мери може развијати, посебно уколико се утицаји врше у тзв. 

сензитивним периодима, тј. у периодима када су могући утицаји највећи. Сензитивни 

периоди су различити за поједине моторичке способности. Без обзира на тачан период 

сензитивности, доказано је да предшколска деца која су обухваћена организованим 

телесним вежбањем по правилу имају бољу моторику од деце која нису организовано 

вежбала. Дакле, развој моторичких способности код деце предшколског узраста је могућ, 

што би свакако требало искористити (Сабо, 2011).  

 Способност ефикасног управљања својим кретањем, стицање кретних знања и 

умења, развој моторичких способности – снаге, брзине, издржљивости и др. као и навике 

да се бави телесним вежбањем ради чувања здравља и за разоноду стиче се у детињству 

систематским васпитањем у вртићу, а каније у школи (Јанковић и Прусина, 2009).  

 

 

1.2. КООРДИНАЦИЈА 

 

 Координација је способност да се покрети и кретања деловима тела врше 

усклађено. То је способност усклађеног рада централног нервног система и мишићног 

система у релативно новим околностима (док није дошло до аутоматизације покрета).  

 Веома је важна способност, јер често од усклађености покрета зависи успешност у 

извођењу неке вежбе, а тиме и утицај на организам. Код деце се понекад запажа да не 

могу извести неку вежбу, зато што не могу ускладити покрете појединих делова тела.  

 Координација је веома комплексна моторичка способност, чија структура ни до 

данас није у потпуности испитана. Међутим, многа истраживања указују на више врста 

координације: координација руку, координација ногу, општа статичка координација, 

способност моторичког учења (едукатибилност), окретност, спретност. Говори се и о 

општој и специфичној координацији. (Сабо,2011:100) 

 Општа координација, својствена је сваком човеку и долази до изражаја у 

различитим телесним активностима. 
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 Специфична координација се развија на основу опште координације, а односи се на 

поједине врсте моторичких активности. 

 Окретност је врста координације код које долази до изражаја усклађивање покрета 

појединих делова сопственог тела, кретањем у простору. 

 Спретност је способност усклађивања покрета сопственог тела у баратању, 

манипулисању предметима – реквизитима (лопта, чуњ, палица, трака и сл.). 

Обзиром на различите врсте координације, тј. њену комплексност, веома је тешко 

тачно дефинисати факторе од којих зависи. Међутим, све врсте координације зависе од 

неколико фактора: интелигенција, узраст, претходна моторичка искуства, емотивно стање, 

концентрација и мотивација (Сабо, 2011). 

 Интелигенција утиче на брзину учења нових моторичких задатака, тј. већи ниво 

интелигенције омогућава брже савладавање вежби код којих је нужна усклађеност 

покрета. 

 Узраст је фактор од којег зависи координација. Наиме, сазревањем нервног система 

координација се интензивно развија са 6-7 година, а од пубертета па надаље на њу 

се вежбањем може веома мало утицати. 

 Претходна моторичка искуства су значајан фактор координације, јер богатство 

покрета и кретања стечено едукацијом, омогућавају лакше и брже усклађивање 

покрета са новим вежбама. 

 Емотивни стрес може негативно да утиче на извођење сложених покрета, јер може 

доћи до инхибиције покрета и кретања. 

 Концентрација је веома важан фактор координације, јер добро усредсређена пажња 

на одређено кретање побољшава координације, јер добро усредсређена пажња на 

одређено кретање побољшава координацију. 

 Мотивација у одређеним ситуацијама може да подстакне успешно извођење 

координационо сложеног кретања. 

Развој координације. Координација је генетски лимитирана са значајним 

коефицијентом урођености. Она је у великој корелацији са интелигенцијом. Управо из 

ових разлога неки координацију сасвим оправдано називају моторичком интелигенцијом.  
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Координација се развија упоредо са развојем моторичког поља коре великог мозга 

и функцијом малог мозга. До пубертета овај развој је усклађен, а у периоду пубертета 

долази до дисхармоније и поремећаја координације покрета. По многим најосетљивији 

(сензитивни) период развоја координације су од 6-7 до 10-12 године (зависно од врсте 

координације). За развој координације, предшколски узраст је посебно значајан од 5 до 7 

године живота.  

Код предшколске деце, првенствено треба да се ради на развоју опште 

координације која долази до изражаја у различитим моторичким активностима и са 

различитим деловима тела. Тек касније, на бази опште, развија се и тзв. специфична 

координација, која се односи на поједине врсте моторичких активности.  

Суштина у развоју координације је примена координацијских сложених вежби и 

њихово решавање, при чему се мора поштовати принцип поступности, тј. постепено 

усложњавање вежби. Погодна је примена вежби у непознатим  и/или непредвиђеним 

околностима, као и брзо решавање моторичког задатка у разним ситуацијама. Значајну 

улогу има и извођење познате вежбе на неуобичајени, нестандардан начин   (Сабо, 2011). 

 

Примери вежби за развој координације: 

 Сложеније вежбе обликовања у којима постоји комбиновање различитих покрета. 

Кружења-савијања, опружања и/или покрета различитим деловима теле и/или у 

различитим смеровима и или правцима и сл. 

 Извођење познате вежбе са неким додатним задатком. На пример, након изведеног 

колута, хватање додатне (бачене) лопте. 

 Извођење познате вежбе на нестандардан - неуобичајен начин. На пример, 

савладавање препреке кретањем (обичним ходањем или четвороношке) уназад. 

 Извођење познате вежбе у непознатим околностима. Не пример, трчање кроз, 

између, испред и заобилажењем природних или вештачких препрека (справа). 

 Различити начини баратања-манипулисања, различитим предметима-реквизитима. 

На пример: лопту бацити увис, окренути се око себе (уздужне осе), а затим је 

ухватити. Лопту водити потискивајући је између ногу-од напред према назад и 

обрнуто уз наставак вођења-контроле лопте. Водити истовремено две лопте-једну 
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левом, а другу десном руком. Овде спада и баратање другим реквизитима, као што 

су обручи, палице, коцке, врећице, чуњеви и сл. 

 Савладавање полигона вежби. Дакле, извођење различитих облика кретања један за 

другим. На пример. Крећући се кроз простор пузати са реквизитом, трчати између 

препрека, трчати променом смера уз вођење лопте, провлачење-ниско кроз обруч, а 

затим високо-кроз окно шведског сандука, котрљање лопте рукама и ногама између 

препреке, ходање на шведској клупи уз вршење различитих покрета рукама и сл. 

Вежбе координације значајно ангажују централни нервни систем (ЦНС), те релативно 

брзо доводе до замора, када треба престати са вежбањем и одморити се. У противном оно 

неће имати одговарајућег ефекта. Осим тога, вежбање треба вршити док је организам 

релативно одморан (Сабо, 2011). 

Моторичка компетенција (МК) представља способност извршења широког спектра 

моторичких радњи, које се повезују са успешним учешћем у рекреативним и спортским 

активностима од детињства до одраслог доба (Cools i sar., 2010). Када је популација деце у 

питању, јавља се велика варијабилност у нивоима моторичке компетенције, а 

истраживања у последње три деценије сугеришу да је рано развијена добра моторичка 

компетенција од пресудне важности за развијање активног и здравог начина живота током 

одрасле доби (Stodden i sar., 2008). У литератури се врло често МК описује и као 

моторичка координација, моторичке перформансе или спретност (Luz i sar., 2016), а 

укључује савладавање основних моторичких вештина у почетним фазама развоја 

моторике детета, које представљају основ за касније савладавање специјализованих  

моторичких вештина, као што је нпр. спортска техника. Из наведеног, може се рећи да од 

велике важности представља рано откривање и континуирано праћење деце са ниским 

нивоом моторичке компетенције у односу на њихове вршњаке, као и постојеће нормативе 

(Вујков, Јанковић, Милић, 2021). 

Када је у питању могућност мониторинга, а у циљу проучавања и праћења 

моторичког развоја код деце, у пракси се врло често користи КТК тест 

(Körperkoordinations test für Kinder). Стандардизовани тест који је оригинално конструисан 

и намењен деци од 5-14 година, са потврђеним психометријским карактеристикама самог 

теста: коефицијентом поузданости за сирове податке од 0,91 (Kiphard & Schilling, 1974., 
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2007.), и распоном коефицијента поузданости за сваки од четири суб-теста од 0.80-0.96. 

овај тест је широко кориштен у Европи код деце са типичним и атипичним моторним 

развојем (Iivonen i sar., 2016), лако је применљив и користи бодовни систем (сирови 

подаци/моторички коефицијент) који обезбеђује компарацију резултата са другим 

истраживањима (Вујков, Јанковић, Милић, 2021). 
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2. ДОСАДАШЊА ИСТРАЖИВАЊА МОТОРИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
КТК ТЕСТОВИМА  
 

У даљем тексту акценат ће бити стављен на истраживања која се односе на развој 

координације, а који се тестирају КТК батеријом тестова (Körperkoordinations test für 

Kinder). 

Истраживање Д'Хонта и сарадника (2013) кроз пројекат  „Flemish Sports Compass“ 

које је спроведено  2007 и 2009 године (лонгитудинално истраживање) обухватало је 712 

деце, од чега је 487-оро узраста од 6-10 година, која су завршила оба теста. На почетном 

мерењу је било 42 детета прекомерно угојена и осморо деце која су била гојазна, а чије се 

стање није променило ни након 2 године када су се поново мерили. Нормално угојена деца 

су показала већи напредак од прекомерно угојене и гојазне деце, која су показала значајно 

лошије резултате. Током 2 године, сва деца су показала побољшање у извођену КТК теста, 

ипак значајни ефекти су пронађени само код теста једноножног прескакања. Значајни 

ефекти групе су пронађени у сваком тесту и у укупном КТК MQ, где су нормално 

ухрањена деца показала боље резултате. Статистички значајно бољи резултати од 

иницијалног до финалног мерења су били за нормално ухрањену децу. Сирови резултати 

су показали побољшање за обе групе од иницијалног до финалног мерења. Истраживање 

показује да БМИ (Body Mass Index) учесника на иницијалном мерењу може предвидети 

учинак њихове координације 2 године касније; стога дечји БМИ значајно доприноси 

нивоу моторичке координације, што се може очекивати у односу на њихово старење. То је 

важно, нарочито ако се узме у обзир да индивидуалне разлике у извођењу КТК теста 

између прекомерно угојених/гојазних и нормално ухрањених учесника, као и 

индивидуалне разлике се мењају током периода развоја. 

У 43 случајно одабрана вртића у Данској истраживање Олесена и сарадника ( 2014)  

на узрасту деце од 5 до 6 година , у којем су користили КТК батерију тестова за процену 

координације, динамичке равнотеже, и MАБЦ-2, за статичку равнотежу, фине моторичке 

вештине и вештине хватања и циљања. Узорак испитаника који је коришћен био је 607 

деце (почетни узорак је био 627), а испитивана су деца из урбаних и руралних средина. 
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Дечаци су у просеку имали боље резултате у тестовима хватања, циљања и координације, 

а девојчице у тестовима равнотеже. У односу на класификацију моторичких вештина, 

узорак дистрибуције је био добар за тестове циљања и хватања, али лош за тестове 

координације. Процењивали су и разлику у физичким активностима између дана у 

недељи, између радних дана и викенда и између различитих периода дана. Средња 

вредност физичких активности током радних дана је 13 сати, викендом 12 сати, и 7 сати 

дневно (средња вредност) проведених у вртићу. У односу на пол испитаника нису 

утврђене статистички значајне разлике у односу на године, висину, тежину и БМИ. Не 

постоје ни статистички значајне разлике између дечака и девојчица у нивоу физичких 

активности током недеље, као ни између урбане и руралне средине. Већи ниво физичких 

активности показују дечаци у руралној средини.  

Истраживање које је 2015. године спровела Ружбарска имало је за циљ да темељно 

разуме везу између способности координације и соматског развоја деце, и да одреди 

ефекат прекомерне тежине на координацију тако што ће упоредити ниво моторичких 

способности код деце са различитим вредностима БМИ. Узорак је чинило 436 испитаника 

у Словачкој, између 7 и 10 година, од чега је било 214 дечака и 222 девојчице. Коришћена 

је КТК батерија тестова за процену координације. Применом униваријатне анализе 

варијансе утврђивана је разлика између нормално ухрањене групе и групе деце која су 

прекомерно ухрањена и гојазна. Од укупног узорка, 347 испитаника било је нормалне 

тежине (79,6%), а 89 (20,4%) било је прекомерно ухрањено или гојазно. Код девојчица 169 

(76,1%) је нормално ухрањено, а 53 (23,9%) је прекомерно ухрањено или гојазно. Код 

дечака 178 (83,2%) је нормално ухрањено, док је 36 (16,8%) прекомерно ухрањено или 

гојазно. Ауторка је дошла до закључка да постоји статистички значајна разлика између те 

две групе у координацији процењеној КТК батеријом тестова. 

Циљ студије коју су спровели Торалба и сарадници 2016. године јесте био да 

процени координацију деце у основним школама, у Барселони и њеним провинцијама. 

Узорак су чинила деца између 7 и 10 година. Укупан број испитаника био је 1.254, од чега 

је 670 дечака и 584 девојчице. Аутори су користили КТК батерију тестова за процену 

координације. Резултати истраживања су показали да је од целокупног узорка око 40% 
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деце било испод нормалне вредности координације, око 57% има нормалну координацију, 

и само 4,6% је изнад просека. За утврђивање разлика између група коришћена је 

статистичка процедура АНОВА. Статистичком анализом утврђене су значајне разлике 

између полова, у координацији у укупним вредностима. Када се упореде резултати са 

другим студијама, деца из Барселоне имају најлошије резултате у тесту ходања у назад, од 

свих сличних студија. Резултати су упоређивани са Немачком, Португалом, Бразилом и 

Белгијом. Граф и сарадници (2004) су реализовали истраживање у Немачкој на узорку од 

558 деце, узраста 6 и 7 година, и утврдили су да 4,7% има недовољну координацију, 26% 

поремећај у координацији, 60% има нормалну координацију, 7,9% има добру и само 0,4% 

веома добру координацију. У Португалу, Лопез, и сарадници, 2003.  су утврдили да 

постоје статистички значајне разлике између дечака и девојчица, а узорак је чинило 3.742 

детета, узраста 6 до 10 година. У Бразилу је реализована процена координације на узорку 

од 931 детета, узраста између 7 и 10 година где је Карминејт (2010) пронашао да 70% 

тестиране деце има координацију испод просека.  У Белгији на узорку од 2.470 деце, 

узраста 6 до 12 година, у истраживању Вандропа и сарадника из 2011. године, процењено 

је да 4,7% има лошу координацију, 16,8% има поремећај у координацији, 70,2% има 

нормалну координацију, 8,3% има добру и само 0,4% показује веома добру координацију. 

Аутори су, упоређујући резултате свог истраживања са истраживањима у другим земљама 

уочили да су деца узраста 7 година у Барселони и њеним провинцијама, у тесту 

једноножно прескакање препрека, испод просека, док деца од 8, 9 и 10 година имају 

сличне резултате као у Португалу, а деца у Белгији и Немачкој имају боље резултате од 

осталих. У тесту бочних скокова су бољи од осталих, осим од Белгије. У тесту 

премештања платформи, у свим годиштима су далеко бољи од Португала, док је Немачка 

супериорнија у односу на остале земље. 

Лонгитудинална анализа коју су спровели Лима и сарадници (2017) базирана је на 

основу података из „Copenhagen School Child Intervention Study” које је почела 2001 

године. Почетни узорак је чинило 696 испитаника из 46 група, у 18 школа, узраста од 5-7 

година. Дупло је повећан број минута проведених на часовима физичког васпитања у току 

недеље, са циљем да се подигне ниво физичке активности код деце. Деца су поново 

мерена 2004/2005 године када су имали 9 година, и 2008 када су имали 13 година. Постоје 
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статистички значајне разлике по полу, на почетку мерења, на узрасту од 6 година, затим у 

укупном MQ резултату у свим годиштима, и у неким КТК тестовима у различитим 

годиштима. Са 6 година 19,7% испитаника је имало лошу моторичку координацију, а 

10,3% су имали добру. Са 9 година 21,3% испитаника је имало лошу моторичку 

координацију, а 7,8% добру. Са 13 година 23,4% испитаника је имало лошу моторичку 

координацију, а 12,7% је имало добру. На основу резултата аутори сматрају да код деце са 

високим БМИ или тежином постоји већа могућност да имају лошију координацију током 

детињства и ране адолесценције. Они откривају да код деце која су имала лошу моторичку 

координацију са 6 година, најмање 50% остане на том нивоу у каснијем периоду, са 9 и 13 

година, а деца која су имала добру координацију, остају на том нивоу и касније. Аутори су 

дошли до закључка да је низак ниво моторичке координације у раном детињству повезан 

са моторичком координацијом у раној адолесценцији, те да подстицање побољшања нивоа 

координације, нарочито код деце која су била лошија на тестирањима, може бити од 

помоћи да децу буду здравија и  активнија. 

Џакола, Ват и Калаџа (Jaakola, Watt i Kalaja, 2017) су доказали да је координација 

снажан предиктор спортских успеха у детињству и адолесценцији. Својим истраживањем 

су желели да прикажу разлике у координацији међу спортистима у три дисциплине. На 

узорку од 766 спортиста, узраста од 11 до 14 година, од чега је 258 дечака и 508 девојчица. 

Гимнастичара је било 463, пливача 70 и хокејаша 233. Све три групе спортиста су имале 5 

тренинга недељно, у трајању око 90 минута. Аутори су утврдили  да постоје статистички 

значајне разлике међу спортистима у различитим спортским дисциплинама. Гимнастичари 

су показали боље резултате од хокејаша и пливача у тесту ходања у назад, као и укупан 

бољи резултат од хокејаша у свим тестовима координације. Хокејаши показују боље 

резултате у тесту бочних скокова од гимнастичара и пливача, а пливачи су бољи од 

хокејаша у тесту премештања платформи. Аутори су дошли до закључка да је врло важно 

да тренинзи у млађем узрасту укључују различите варијанте координације. 

Лауканен и сарадници (Laukkanen et al., 2017) су на узорку од 64 детета, 32 

девојчице и 32 дечака, узраста од 5 до 7 година, мерили моторичку компетенцију помоћу 

КТК теста и физичку активност помоћу акцелерометра. Дечаци су показали боље 
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резултате у КТК тесту једноножног прескакања препрека од девојчица, иако аутори нису 

нашли разлике по полу у укупној моторичкој компетенцији. Дечаци су такође активнији и 

чешће у умереној до снажној физичкој активности у току дана. Дошли су до закључка да 

су године и умерена до снажна физичка активност статистички значајно повезане са 

моторичком компетенцијом у средњем детињству. 

Дос Сантос и сарадници (Dos Santos et al., 2018) су спровели истраживање на 

узорку од 245 деце, од чега је 123 дечака и 122 девојчице. Деца су у континуитету праћена 

од 6 до 9 године. Коришћен је КТК тест за процену координације тела. У просеку 

девојчице су показале систематско смањење у физичким активностима током времена, за 

разлику од дечака. Повезаност годишта и пола се показала негативна, с обзиром да са 

повећањем година дечаци показују статистички ниже резултате од девојчица, јер се 

њихово тело мења у величини и облику током година. Закључак је да ова студија показује 

да деца која имају линеарни облик тела показују боље резултате у координацији те да 

девојчице са годинама постају боље од дечака. 

Рејез и сарадници (Reyes et al., 2018) су у склопу „Growth, Motor Development and 

Cognition Study“ (GMDC-Vouzela study) спровели лонгитудиналну студију у трајању од три 

године, у Вузејла региону, у Португалу. У истраживању је учествовало 1166 деце, узраста 

од 4 до 11 година. Већина варијабли није показала значајне разлике међу половима, али су 

девојчице ипак имале више телесних масти, док су дечаци били тежи по рођењу, бољи у 

КТК тесту једноножног прескакања препрека и били су активнији и мршавији. Нису 

пронађене статистички значајне разлике у телесној тежини између дечака и девојчица. 

Значајан је податак да велики проценат девојчица (приближно 60%) нису имали 

препоручени минимум од 60 минута дневно, док приближно 74% дечака јесте. 

На основу приказаног, аутор рада овим истраживањем је имао за циљ да процени 

моторичку компетенцију деце предшколског узраста од 5 до 7 година предшколске 

установе „Наша радост“ из Суботице. 
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3. ПРОБЛЕМ, ПРЕДМЕТ, ЦИЉ 

 

Проблем:  – недовољно релевантних информација о стању моторике деце 5-7 година на 

нашим просторима 

Предмет:  – моторичке компетенције деце предшколског узраста 5-7 година 

 

Циљ и задаци: 

Генерални Циљ:  – процена моторичких вештина деце предшколског узраста 5-7 година 

Посебни циљеви:  

- утврђивање  разлика у моторици између девојчица и дечака узраста 5-7 година; 

- поређење резултата девојчица са установљеним нормативима узраста 5-7 година; 

- поређење резултата дечака са установљеним нормативима узраста 5-7 година. 

Задаци: 

 -испитати да ли постоји разлика у моторичким вештинама између девојчица и 

дечака 5-7 година; 

 - испитати да ли постоји разлика у добијеним резултатима са установљеним 

нормативима код девојчица узраста 5-7 година; 

 - испитати да ли постоји разлика у добијеним резултатима са установљеним 

нормативима код дечака узраста 5-7 година; 
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4. ХИПОТЕЗЕ 

 

На основу проблема, предмета, циља, задатака истраживања и теоријског дела 

истраживања, дефинисане су следеће хипотезе: 

 

Х - постоји разлика између девојчица и дечака у резултатима моторичког коефицијента;  

Х1 - постоји разлика у резултатима моторичких коефицијената девојчица и постојећих 

нормативних вредности; 

Х2 - постоји разлика у резултатима моторичких коефицијената дечака и постојећих 

нормативних вредности. 

 

ВАРИЈАБЛЕ: 

 

Варијабла зависна: координација девојчица и дечака узраста 5-7 година; 

Варијабла независна:  

- Ходање уназад по гредама (Walking Backward – WB);  

- Једноножно прескакање препрека (Hopping for Height – HH);  

- Бочни скокови (Jumping Sideways – JS); 

- Премештање платформи (Moving Sideways – MS); 

- Моторички коефицијент. 

Варијабла контролна: пол. 
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5. МЕТОД РАДА 

 

5.1. ИСТРАЖИВАЊЕ 

 

Истраживање је трансверзалног карактера, спроведено током маја 2022. године у 

вртићима „Невен“ и  „Алиса“ предшколске установе „Наша радост“ из Суботице. У 

истраживању је учествовало 84 деце узраста од 5 до 7 године старости. Пре самог мерења 

родитељи су обавештени о врсти мерења које се спроводило и након потписивања 

формулара о информисаном пристанку приступило се мерењу предшколске деце од 5 до 7 

година. Процена моторичких компетенција деце  вршена је применом КТК теста 

(Körperkoordinations test für Kinder)  који је проверен у ранијим истраживањима ( Kiphard i 

Schilling, 1974, 2007). КТК тест се састоји од четири  субтеста: ходање уназад, једноножно 

прескакање препрека, бочни скокови и премештање платформи.   

 

5.2. ИСПИТАНИЦИ 

 

Укупан узорак од Н=84 деце, узраста од 5. до 7. године предшколске установе 

„Наша радост“ из Суботице је учествовало у овом истраживању. Целокупан узорак је био 

подељен у два субузорка у односу на пол, тако да је укупно девојчица било Н1=40 (од 

тога: 24 девојчице узраста 6 година и 16 девојчица узраста 5 година),  и дечака  Н2=44 (24 

дечака узраста 6 година и 20 дечака узраста 5 година). 

 

5.3. МЕРНИ ИСТРУМЕНТ: КТК тест 

 

5.3.1. УЗОРАК ТЕСТОВА ЗА ПРОЦЕНУ КООРДИНАЦИЈЕ ТЕЛА /KTK 

Процена координације тела деце предшколског узраста реализовала се помоћу КТК 

батерије тестова.  
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1960. године немачки физијатри E. J. Кипхард и Ф. Шилинг (Kiphard & Schilling) 

желели су да осмисле практичан тест за коришћење код деце која имају психомоторичке 

недостатке, који би показао индивидуалне капацитете код контроле и координације тела. 

Након што су преиспитали 150 тестова, Кипхард и његове немачке колеге су створили 

Hamm-Marburger Körperkoordinationstest, који се састоји од шест под тестова. Пошто је 

сваки тест био процењен теоретски и практично, коначан Körperkoordinations test für 

Kinder (КТК) са четири теста је успостављен (Iivonen, Sääkslahti & Laukkanen, 2015).  

КТК тест процењује координацију целог тела, а намењен је за децу узраста од 5 до 

14 година (Kiphard i Schilling, 1974, 2007, 2017). Овај тест је пригодан за децу са 

нормалним развојем, као и за децу са оштећењем мозга, проблемима у понашању и 

тешкоћама у развоју (Cool et al., 2009). Тест се у потпуности може применити и код 

старије деце ометене у развоју, уколико се интерпретација врши на основу нормираних 

вредности код 13/14-тогодишњака (Kiphard i Schilling, 1974, 2007, 2017).   

Састоји се од 4 под-теста:  

1. Ходање уназад по гредама (Walking Backward – WB);  

2. Једноножно прескакање препрека (Hopping for Height – HH); 

3. Бочни скокови (Jumping Sideways – JS) и  

4. Премештање платформи (Moving Sideways – MS). 

 

5.3.2.   ОПИС ТЕСТОВА ЗА ПРОЦЕНУ КООРДИНАЦИЈЕ ТЕЛА  

5.3.2.1. Ходање у назад по гредама (Walking Backward-WB)  

Време рада: Око 3-4 мин по испитанику.  

Број мериоца: Један мерилац, један помоћник.  

Реквизити: 3 греде дужине 3 м, ширине 6 цм, 4,5 цм и 3 цм.  
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Опис извођења: У сали равне подлоге, без нагиба, на површини 5 м са 5 м поставити греде 

паралелно. Прво постављамо греду ширине 6 цм (жута), на метар одстојања постављамо 

греду ширине 4,5 цм (црвена) и на крају греду ширине 3 цм (зелена).  

Задатак: Испитаник, као пробни покушај, треба да прехода греду ширине 6 цм унапред. 

Након тога, испитаник има за задатак да хода у назад по греди, и за то има 3 покушаја. 

Задатак треба да понови на греди ширине 4,5 цм, а затим и на греди ширине 3 цм.  

Извођење задатка: Испитаник ходањем у назад треба да одржава равнотежу и успешно 

изведе максимално 8 корака у назад, за сваки од 3 покушаја.  

Крај извођења задатка: Задатак за сваки од 3 покушаја се завршава када испитаник 

изгуби равнотежу и додирне тло.  

Положај мериоца: Мерилац све време прати испитаника и уписује покушаје или говори 

помоћнику који их бележи.  

Оцењивање: Резултат је сума свих 9 покушаја на 3 греде. Како је максималан број корака 

8, укупан резултат не може бити већи од 72. 

 

5.3.2.2. Једноножно прескакање препрека (Hopping for Height -HH) 

Време рада: Око 4 - 5 мин по испитанику.  

Број мериоца: Један мерилац, један помоћник.  

Реквизити: Три струњаче димензија 2 м x 1 м, 12 сунђерастих платформи димензија 60 цм 

x 20 цм x 5 цм.  

Опис извођења: У сали равне подлоге, без нагиба, на површини 8 м са 4 м поставити три 

струњаче по дужини једну уз другу. На споју између друге и треће струњаче постављати 

сунђерасте платформе.  
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Задатак: Испитаник треба да из залета на једној нози изведе два скока на једној нози, 

затим да прескочи сунђерасту(е) платформу(е), а затим да скочи још два пута на истој 

нози. Након залета на једној нози испитаник прескаче препреке у висини од 0 цм до 60 цм.  

Извођење задатка: Испитаник након једноножног залета прескаче препреку и доскаче на 

исту ногу са које се и одразио, након тога обавезан је да на истој нози поскочи барем још 2 

пута.  

Крај извођења задатка: Задатак се завршава када испитаник погреши 3 пута (када обори 

сунђерасту платформу или не настави скакање на нози са које се одразио после прескока).  

Положај мериоца: Мерилац стоји са стране наспрам сунђера и уписује резултате или 

говори помоћнику који их бележи.  

Оцењивање: Резултат је сума свих успешних покушаја како леве, тако и десне ноге. Ако се 

препрека прескочи из првог покушаја, испитаник добија 3 поена, из другог покушаја 2 

поена и из трећег покушаја 1 поен. Максималан резултат је 78 поена (по 39 сваком ногом).  

Напомена: Задатак се изводи наизменично једном, а затим другом ногом за препреку исте 

висине. 

 

5.3.2.3. Бочни скокови (Jumping Sideways – JS)  

Време рада: Око 1 мин по испитанику.  

Број мериоца: Један мерилац.  

Реквизити: Летвица димензија 60 цм x 4 цм x 2 цм, штоперица.  

Опис извођења: Суножно прескакати летвицу што већи број пута за 15 секунди. Тест се 

изводи  2 пута.  

Задатак: Испитаник, као пробни покушај изводи 5 суножних скокова.  

Извођење задатка: Мерилац даје знак да испитаник може да започне тест, на штоперици 

мери 15 секунди и  броји успешне скокове.  
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Крај извођења задатка: Задатак се завршава када истекне 15 секунди.  

Положај мериоца: Мерилац стоји испред испитаника и уписује резултате.  

Оцењивање: Резултат је сума свих успешних скокова, како за први тако и за други 

покушај. 

 

5.3.2.4. Премештање платформи (Moving Sideways-MS)  

Време рада: Око 1 мин по испитанику.  

Број мериоца: Један мерилац.  

Реквизити: Две дрвене платформе димензија 25 цм x 25 цм x 5,7 цм, штоперица. 

Опис извођења: Две дрвене платформе стоје једна поред  друге, а испитаник стаје на једну 

од њих, у зависности од тога да ли иде у десну или у леву страну. Испитаник пребацује 

платформу са једне на другу страну, у смеру кретања, а потом стаје на њу. Задатак 

поновити што већи број пута у 20 секунди. Тест се изводи 2 пута.  

Задатак: Испитаник, као пробни покушај изводи 5 премештања.  

Извођење задатка: Мерилац даје знак да испитаник може да започне тест, на штоперици 

мери 20 секунди и  уписује број премештања платформи.  

Крај извођења задатка: Задатак се завршава када истекне 20 секунди.  

Положај мериоца: Мерилац стоји испред испитаника и уписује број пребацивања.  

Оцењивање: Резултат је сума свих премештања (и платформе и самог испитаника), како за 

први тако и за други покушај. 

Резултати остварени на тестовима се претварају у нормативне вредности према 

полној припадности деце и узрасту. На основу таблица коначних резултата збиру 

добијених нормативних вредности се додељује вредност моторичког коефицијента 

(Kiphard & Schilling, 1974). 
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На основу укупне МQ – вредности, ниво координације тела детета може се 

класификовати као:   

 веома низак (лоша координација тела: МQ≤70; ≤2. перцентил),   

 низак (испод просека координација тела: МQ=71-85; 3-16. перцентил),  

 нормалан (просечна координација тела: МQ=86-115; 17-84. перцентил),   

 висок (изнад просека координација тела: МQ=116-130; 85-98. перцентил) 

или  

 веома висок (одлична координација тела: МQ≥131; ≥99. перцентил). 

 

5.4. ОБРАДА ПОДАТАКА  

 

 За сваки моторички тест и сваку групу испитаника подељених у односу на пол, 

израчунати су основни централни и дисперзиони параметри: аритметичка средина (АС) и 

стандардна девијација (СД). Утврђивање статистички значајне разлике између две 

формиране групе испитаника у варијаблама за процену субтестова и моторичког 

коефицијента вршена је применом т-теста за независне узорке, обзиром да се ради о 

параметријским подацима. Статистичка значајност је подешена на p≤0.05. Обрада 

података је рађена помоћу SPSS20 програма.   
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6. РЕЗУЛТАТИ  

 

 

У Табели 1 су приказани резултати посебно за узорак девојчица и дечака. Сирови 

резултати су претворени у нормативне вредности и приказане за сваки од тестова. 

Последња варијабла представља Моторички коефицијент.  

 

ТАБЕЛА 1 Приказ појединачних субтестова и моторичког коефицијента за оба пола 
 Девојчице (н=40) Дечаци (н=44) 

Ходање уназад* 88.4 (15.3) 78.1 (13.7) 

Једноножно прескакање препрека* 73.3 (9.7) 86.1 (9.5) 

Бочни скокови 73.7 (17.9) 76.9 (28.7) 

Премештање платформи 62.7 (8.3) 65.0 (8.1) 

Моторички коефицијент 66.9 (11.4) 68.2 (13.4) 

*p≤0.05  

Из приложене табеле види се да постоји статистички значајна разлика само у прве 

две варијабле Ходање уназад и Једноножно прескакање препрека. На основу резултата 

просечних вредности види се да су у варијабли Ходање уназад боље девојчице, док су у 

другој варијабли боље вредности остварили дечаци. У преосталим варијаблама није 

установљена статистички значајна разлика између дечака и девојчица. Из табеле се уочава 

и да су резултати просечних вредности веома слични код дечака и девојчица што се 

одражава и на резултат укупног моторичког коефицијента. 

 Посматрајући вредности стандардних девијација мора се поменути већи резултат у 

варијабли Бочни скокови код дечака. С обзиром да се ради о деци предшколског узраста 

приметна је већа разлика у развијености моторике између деце истог узраста што се у 

овом случају највише одразило на варијаблу којом се процењује координација, 

ритмичност, издржљивости доњих екстремитета и сл.  

С обзиром да су нормативне вредности препоручене од стране аутора (Kiphard & 

Schilling, 1974) нормално дистрибуиране друга и трећа хипотеза се проверавала 

израчунавањем процентуалних вредности. Аутори препоручују да у првој и петој 
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категорији буде два посто испитаника, другој и четвртој 14% и у трећој 68% испитаника. 

У Табели 2 и на Графикону 1 приказане су процентуалне вредности и фреквенције дечака 

и девојчица. 

Табела 2. Приказ категорија и норматива 

Категорија 
Препоручени распон и проценат 

резултата од стране аутора за сваку 
категорију 

Број испитаника и 
проценат за сваку 

категорију девојчица 

Број испитаника и 
проценат за сваку 
категорију дечака 

1 56-70 (2%) 28 (70,0%) 28 (63,6%) 

2 71-85 (14%) 10 (25,0%) 8 (18,2%) 

3 86-115 (68%) 2 (5,0%) 8 (18,2%) 

4 116-130 (14%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

5 131-145 (2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Легенда категорије:1-Веома низак; 2-Низак; 3-Нормалан; 4-Висок; 5-Веома висок 

 

Графикон 1. Приказ броја испитаника са вредностима фреквенције  резултата дечака и девојчица 

 

 На основу приказаних резултата у Табели 2 и Графикону 1 види се да добијени 

резултати дечака и девојчица у великој мери нису подударни са резултатима које 
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препоручују аутори теста КТК (Kiphard & Schilling, 1974). Самим тиме што нема 

испитаника у категоријама четири и пет може се констатовати да је у великој мери 

нарушена нормална дистрибуција резултата. 
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7. ДИСКУСИЈА 

 

Циљ истраживања је био да се процени моторичка компетенција (вештина) деце 

предшколског узраста од 5 до 7 година предшколске установе „Наша радост“ из Суботице. 

Поред тога резултати моторичког коефицијента су распоређени према категоријама 

развијености моторике код оба пола како би се утврдило колико њих је у којој категорији. 

Примена стандардизованих моторичких тестова доноси одређене предности, јер је 

могуће упоређивати добијене резултате са резултатима деце оба пола деце предшколског 

узраста, и из различитих градова и из различитих земаља или у односу на временски 

период истраживања.  

Посматрајући варијабле за процену моторике појединачно девојчице имају боље 

резултате у варијабли Ходање у назад којом се директно процењује равнотежа. С друге 

стране стандардизовани резултати у варијабли Једноножно прескакање препреке су бољи 

код дечака  где се директно процењује експлозива снага доњих екстремитета. 

Посматрајући остале варијабле, Бочни скокови и Премештање платформи није 

установљена статистички значајна разлика између девојчица и дечака.  Међутим, иако је у 

поменутим варијаблама установљена разлика то није било довољно да се у варијабли 

Моторички коефицијент установи статистички значајна разлика. Разлог бољих резултата 

у извођењу поменута два теста би се могао тражити у упражњавању свакодневних 

активности деце и односу девојчица и дечака у формираним групама (Вујков, Јанковић и 

Милић, 2021). Праћење садржаја моторичких активности деце у слободно време није 

обухваћено овим истраживањем, али се у ранијим истраживањима установило да боље 

резултате на тесту ходање у назад остварују девојчице  (Krombholz, 1997).  

Анализирајући сирове резултате моторичког коефицијента добијене тестирањем 

предшколске деце КТК тестом аутор је дошао до резултата који нису били у складу са 

препорученом расподелом по категоријама од стране аутора (Kiphard i Schilling, 1974). 

Највећи број деце припада категорији у којој се сврставају резултати са веома ниским 

степеном развијености, затим са ниским степеном развијености, а изненађује чињеница да 

је најмањи број њих у категорији нормалне моторичке развијености. У категоријама  

изнад просечне моторичке развијености и високо изнад  просечне моторичке развијености 
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се не налази нити једно дете, те се може констатовати да је у великој мери нарушена и 

нормална дистрибуција резултата.  

Сличне резултате су у скоријем истраживању добили Вујков и сарадници (2021), 

који указују на следеће: резултати моторичког коефицијента деце из Новог Сада и 

Суботице нису били у складу са предвиђеном/препорученом расподелом по категоријама 

од стране аутора КТК теста (Kiphard & Schilling, 1974). Највећи број деце припада 

категорији у коју се сврставају резултати са нормалним степеном развијености моторике, 

али изненађује чињеница да мали број њих има степен развијености моторике изнад 

просека. У већини студија у којима је процењивана моторика деце КТК тестом добијена је 

нижа средња вредност у односу на референтне податке добијене у оригиналном 

истраживању (Ribeiro, David, Barbacena, Rodrigues, & França, 2012). Овакав резултат који 

се потврђује у многим студијама се вероватно може приписати томе да физичка активност 

у контексту: активног превоза, школског физичког васпитања и организованог спорта 

опада у многим земљама, као последица модернизације и брзог технолошког развоја на 

глобалном нивоу (Dollman, Norton, & Norton, 2005), те се може констатовати трендом 

опадања укупне физичке активности (Brownson, Boehmer, & Luke, 2005). Наведено указује 

на потребу да се формирају нове референтне вредности за четири подтеста, као и нови 

нормативи моторичког коефијента за КТК тест. Поред овога, требало би размислити да 

нормативи буду везани за различита географска подручја, због различитости утицаја 

околине (развијеност подручја, економски статус,…) на сам живот, раст и развој деце. 

Упоређујући добијене резултате овог истраживања и истраживање које су спровели 

Вујков и сарадници (2021), може се констатовати да се тренд опадања физичке активности 

наставља (Brownson, Boehmer, & Luke, 2005). 

Бабић (2019) у свом истраживању указује на ефекте свакодневног физичког 

васпитања на развој моторичких вештина и физичке форме повезане са здрављем код 

предшколске деце. Резултат истраживања је показао да је експерименталан програм веома 

добар за развој координације код деце овог узраста, иако су активности ограничене 

простором собе у којој деца бораве у вртићима. То су веома значајни показатељи да ни 

величина собе, ни недостатак сале, нису препрека за бављење физичким активностима, 

које су довеле до значајног побољшања ових варијабли код деце. До сличних закључака су 
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дошли и Џакола и сарадници (2017) у свом истраживању, где је констатовано да је у 

млађем узрасту веома важно да физичке активности укључују различите варијанте 

координативних вежби.  

Нека новија истраживања (Лопес и сар., 2011; Франсен и сар., 2012; Поповић и сар., 

2020) су испитивала степен моторичке развијености деце предшколског узраста која су 

тренирала фудбал као специјализовани спорт, и децу која су у том периоду похађала 

школицу спорта и установили су да су деца која су тренирала у школици спорта имали 

боље развијене моторичке вештине од деце која су у истом периоду тренирала фудбал. 

Школице спорта у свом програму имају већу понуду вежби за развијање моторичких 

вештина, које у великој мери подсећају на игру која је и основни облик учења деце 

предшколског узраста. Док су уско специјализовани тренинзи фудбала усавршавали само 

одређене моторичке вештине потребне за спорт који се тренира. 

КТК тест је пригодан за децу са нормалним развојем, као и за децу са оштећењем 

мозга, проблемима у понашању и тешкоћама у развоју (Cool et al., 2009), те су сирови 

резултати моторичког коефицијента овог истраживања упоређени са нормативним 

вредностима за све наведене сметње у развоју од стране аутора КТК теста (Kiphard i 

Schilling, 1974). Након анализирања добијених резултата моторичког коефицијента 

изненађује чињеница да је највише испитаника у категорији просечног степена 

моторичког развоја, а да их је мало испод и изнад просека степена моторичког 

коефицијента. Иако претходно приказани резултати одступају од постојећих норматива за 

децу без икаквих сметњи, и нису циљ самог постављеног истраживања, овакво 

сагледавање добијених резултата представљају још једну од потврда, да би се требало 

приступити стварању базе за нове нормативе, који би пратили данашњи тренд начина 

раста и развоја деце, а који се, у сваком случају разликују у односу на постављене 

нормативе од пре пар деценија (1974.). 

С обзиром на уочено стање опадања моторичких компетенција предшколске деце 

потребно је предложити примењива решења. За развој моторике код деце значајну улогу 

има упражњавање физичких активности (Fjørtoft, 2001), па је потребно утврдити шта 

доприноси повећању нивоа физичке активности. Тако је упражњавање физичке 

активности током слободног времена доведено у везу са унапређењем животне средине 
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(Davison, & Lawson, 2006), те се мора обратити пажња на довољну количину зелених 

површина и довољан број дечијих игралишта и спортских терена. Такође, предшколске 

установе имају значајан утицај на упражњавање физичке активности деце (Finn, 

Johannsen, & Specker, 2002), што представља важан податак јер окупљају велики број деце 

до седам година (Вујков и сар., 2021). 

На основу добијених резултата овог истраживања, може се закључити да се 

хипотеза Х, која гласи да - Постоји разлика између дечака и девојчица у резултатима 

моторичког коефицијента се у потпуности одбацује јер није установљена статистички 

значајна разлика између дечака и девојчица у варијабли Моторички коефицијент. 

 

У Табели 1 су такође приказани резултати сваког субтеста, посебно за узорак 

девојчица и дечака. Сирови резултати су претворени у нормативне вредности и приказане 

за сваки од тестова, чиме су се проверавале постављене хипотезе Х1 и Х2.  

Из приложене Табеле 1 се види да постоји статистички значајна разлика у 

варијабли Ходање уназад у корист девојчица, у односу на дечаке, што су и у свом 

истраживању установили и Вујков и сарадници (2021). Добијени резултат варијабле 

Ходање уназад указује на то да девојчице у периоду од 5 до 7 године развијају смисао за 

лепо, ритмично, складно и спретно кретање (Сабо, 2011). Може се претпоставити  и да 

резултати варијабле Ходање уназад код девојчица указују на бољу развијеност  

координацију руку и ногу, спретности, издржљивости, гипкости, агилности и равнотеже 

(балансирање предметима).   Што се тиче стандардне девијације варијабле Ходање уназад  

у Табели 1 нема статистички значајне разлике између девојчица и дечака. 

Разним и многобројним и интересантним вежбама, девојчице у спортским 

школицама и активностима које девојчице углавном бирају,  развијају првенствено 

координацију, а поред ње и брзину, агилност, све видове снаге, гипкости равнотеже и 

друге моторичке способности. Радом на побољшању свих видова координације, девојчице 

боље решавају сложеније моторичке проблеме, рационалније и економичније користе 

своје потенцијале и тиме омогућавају да се остале њихове моторичке способности 

максимално испоље. Због тога се у предшколском узрасном добу, са развојем 
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координације индиректно развијају сви други видови моторичких способности (Поповић и 

сарадници, 2010). 

Код варијабле Једноножно прескакање препреке из Табеле 1 уочава се статистички 

значајна разлика између девојчица и дечака у корист дечака. У предшколском периоду 

како дечака тако и девојчица покрети су координисани и тачни што указује на бољу 

координацију ногу и трупа, издржљивост, прецизност дечака у односу на девојчице.  

Сличне резултате у свом истраживању су добили и Лауканен и сарадници 

(Laukkanen et al., 2017). Они су на узорку од 64 детета, 32 девојчице и 32 дечака, узраста 

од 5 до 7 година, мерили моторичку компетенцију помоћу КТК теста и физичку активност 

помоћу акцелерометра. Дечаци су показали боље резултате у КТК тесту једноножног 

прескакања препрека од девојчица, иако аутори нису нашли разлике по полу у укупној 

моторичкој компетенцији. Дечаци су такође активнији и чешће у умереној до снажној 

физичкој активности у току дана. Дошли су до закључка да су године и умерена до снажна 

физичка активност статистички значајно повезане са моторичком компетенцијом у 

средњем детињству. 

 У варијабли Једноножно прескакање препреке нису се јавиле статистички значајне 

разлике између дечака и девојчица. 

Варијабла Бочни скокови из Табеле 1, такођене показује статистички значајне 

резултате између девојчица и дечака, али уколико се  посматрају вредности стандардних 

девијација у варијабли Бочни скокови мора се поменути већи резултат код дечака. С 

обзиром да се ради о деци предшколског узраста приметна је већа разлика у развијености 

моторике између деце истог узраста што се у овом случају највише одразило на варијаблу 

којом се процењује координација, ритмичност, издржљивости доњих екстремитета и сл.  

Код варијабле Премештање платформи из Табеле 1 уочава се да нема  

статистички значајне разлике између дечака и девојчица, поред тога, код стандардних 

девијација нема великог одступања између девојчица и дечака. Овај податак нам указује  

да се на развој моторичке способности у предшколском периоду код деце може изузетно 

повољно утицати (Поповић и сарадници, 2010). 
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На основу приказаног може се констатовати да се хипотеза Х2 , која гласи: Постоји 

разлика у резултатима моторичког коефицијента дечака и постојећих нормативних 

вредности, као и хипотеза Х3 , која гласи: Постоји разлика у резултатима моторичког 

коефицијента девојчица и постојећих нормативних вредности прихватају у потпуности. 
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8. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ВАСПИТАЧА У ПРАЋЕЊУ И РАЗВОЈУ 
МОТОРИКЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
 

 Рад са децом предшколског узраста је веома деликатан и одговоран, па опредељење 

за позив васпитача треба да буде засновано на љубави, разумевању детета, стрпљењу, 

способности и жељи да се игра и вежба са децом. То је одговоран и сложен посао, јер дете 

подражава васпитача и околину, прихватајући добре и рђаве навике. Какав је однос 

васпитача према детету, тако се и оно односи према њему и према својим другарима и 

према околини.  

 Васпитач није лице које децу само забавља, већ смишљено остварује васпитне 

задатке  као и задатке физичког васпитања, и да се при томе спонтано са њима радује. Он 

мора да разуме дете и да се уживљава у његове мисли и жеље. Зато треба да познаје 

способности деце, узраст деце, методе и облике рада, средства физичког васпитања која ће 

примењивати у свом раду.  

 Добар васпитач би требао да има много стрпљења за рад са децом. Напредак деце 

највећа је награда за стрпљив, напоран и рад пун љубави. На физичком васпитању, на 

пример, он мора да уочава са колико вештине малишан котрља лоптицу по трави, са 

колико одважности је скочио са сандука у песак, колико се спретно пење и провлачи и са 

колико поноса у очима саопштава неки од својих малих успеха. Радост деце даје 

васпитачу стално нови подстрек за рад, а његова љубав омогућује деци да ту радост 

доживе. 

 Треба увек имати на уму, да поред низа особина доброг педагога, његова уредност 

и одело имају важну улогу и да на неки начин откривају његову личност. Уредно и 

прикладно обучен васпитач у вежбаоници им улива поштовање и даје пример како би 

требало и његови васпитаници да облаче и изгледају. 

 Непосредно организовање игре уз разне имитације је веома значајно, јер деца у 

највећој мери уче опонашањем. При томе треба водити рачуна да организовање разних 

активности, посебно игре, има такав ток да се постепено препушта иницијатива деци, 

свакако, увек уз контролу и будност васпитача.  
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 Поред свих квалитета које васпитач треба да има, у физичком васпитању пожељне 

су особине да лепо и јасно објашњава игру, да је правилно организује, да буде стрпљив и 

љубазан, да има смисла за шалу, да одржава оптималан ред и дисциплину, да правилно 

оцењује њихове успехе на активностима. Такође је важно да васпитач кад организује игру 

и вежбање на другим активностима, она буду организована „по мери детета“, јер ће само 

на тај начин у потпуности остварити васпитно образовни циљ. (Ратковић, 2009:28,29) 

Носиоци васпитног рада, па и физичког васпитања у вртићу су васпитачи. Они 

смишљено и систематски обезбеђују остваривање циљева и задатака физичког васпитања 

у средини у којој делују. У њиховом деловању присутне су и извесне тешкоће, објективне 

и субјективне природе. Објективне се превазилазе сарадњом и деловањем свих у оквиру 

предшколске установе. Оне тешкоће које произилазе из дидактичко-методичке праксе и 

уопште из технологије рада превазилазе се деловањем самих васпитача уз подршку 

стручних фактора (Јанковић и Прусина, 2009).  
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9. ЗАКЉУЧАК 
 

На основу анализе добијених резултата истраживања, недвосмислено се закључује 

да се наставља тенденција опадања моторичке способности код деце предшколског 

узраста у односу на нормативе постављене 1974. године. Свакако се препоручује праћење 

развоја моторике у предшколском периоду, јер је то најбурнији период психофизичког 

развоја детета. Како би се дошло до релевантних података неопходно је да се примењују 

стандардизовани моторички тестови. Тиме је могуће упоређивање резултата у односу на 

временски период мерења и уочавања одступања резултата у односу на формиране 

стандарде. Примена КТК теста се показала као добро решење за брзу и поуздану процену 

моторике предшколске деце. Ипак потребно је нагласити да су добијени стандардизовани 

резултати лошији од резултата добијених у оригиналном истраживању. 

Да би се побољшала моторичка компетенција предшколске деце неопходно је 

имплементирати добро осмишљен план програма игре кроз физичке активности у 

свакодневним активностима, у вртићу, јер ипак деца предшколског узраста најбоље уче 

кроз игру. У осмишљавању програма требало би да учествују стручни сарадник за 

физичко васпитање, васпитач.  

 Једно од могућих препорука би била да се реновирају стара дечија игралишта, да 

има што више зелених површина, да се више времена проводи напољу у шетњи, трчању, 

скакању, провлачењу, пузању...и игрању као и редовно бављење физичком активношћу у 

оквиру школице спорта. Такође је још једном потврђено да је неопходно да се направе 

нови стандарди који би се примењивали за децу на подручју Републике Србије.  
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ПРИЛОЗИ  

 

Прилог 1. 

 

ФОРМУЛАР ЗА САГЛАСНОСТ ИСПИТАНИКА ЗА УЧЕШЋЕ У ИСТРАЖИВАЊУ 
 

ПРОЦЕНА МОТОРИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕЦА 5-7 ГОДИНА У 
ПРЕШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ СУБОТИЦА 

КТК ТЕСТ 
 

Овим путем желимо да Вас замолимо за учешће деце у процени грубе моторике у 
циљу истраживаља за мастер рад. 

Ово истраживање ће се вршити помоћу КТК теста.   
Сам тест се састоји се од 4 под-теста:  
1. Ходање уназад по гредама (Walking Backward – WB);  
2. Једноножно прескакање препрека (Hopping for Height – HH); 
3. Бочни скокови (Jumping Sideways – JS) и  
4. Премештање платформи (Moving Sideways – MS). 

Након обраде добијених података свако дете ће добити своју мерну листу назад, и 
рангиране резултате. 

Мерење ће се извести у просторијама вртића који похађа Ваше дете и у време 
његовог преподневног боравка у истом.  
 Учешће у истраживању-мерењу је добровољно.  

Од учешћа у истраживању-мерењу дете може одустати у било ком моменту, без 
потребе да се објашњавају лични разлози. 
 Потписивањем овог документа изјављујем да сам у потпуности разумео/ла горе 
наведене информације и дајем сагласност да дете узме учешће у истраживању. 
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Прилог 2. 

 

ФОРМУЛАР ЗА САГЛАСНОСТ ИСПИТАНИКА ЗА УЧЕШЋЕ У ИСТРАЖИВАЊУ 

НА ТЕМУ: „ПРОЦЕНА МОТОРИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДЕЦЕ 5-7 ГОДИНА У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАША РАДОСТ“ (КТК ТЕСТ)“  СУБОТИЦА 

 

Р.бр. Име и презиме Детета Име и презиме родитеља Потпис родитеља 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    
26.    
27.    
28.    
29.    
30.    
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Прилог 3. 

КТК МЕРНА ЛИСТА 

Презиме:__________________________  Име:____________________ Пол:  мушки  женски 

Датум рођења:_________________  Датум мерења:________________ Дец.Год.__________ 

1. ХОДАЊЕ У НАЗАД ПО ГРЕДАМА (Walking Backward-WB) 
 

   
 

 

          

2. ЈЕДНОНОЖНО ПРЕСКАКАЊЕ ПРЕПРЕКЕ (Hopping for Height-HH) 
 
Почетне висине након успешног извођења предвежбе: 5-6г=5цм, 7-8г=15цм 
                 9-10г=25цм, 11-14г=35цм 
 
 

 
  
 

RW2 MQ2

 
 

 
3. НАИЗМЕНИЧНИ БОЧНИ СУНОЖНИ СКОКОВИ  (JS) 
 

     
       

RW3 MQ3

 
 
 
4.  ПРЕМЕШТАЊЕ ПЛАТФОРМИ СА СТРАНЕ  (MS) 
 

    
         

RW4 MQ4

  
 
 
Укупан RW (збир RW1 до RW4) Збир MQ1 до MQ4 Укупан MQ ОЦЕНА 
    
 

 

Ширина   Покушај     

греде 1 2 3 збир 

6,0 cm         

4,5 cm         

3,0 cm         

   Укупно:   

висина(цм) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 збир 

десна                             

лева                             

           
              
Укупно:   

  покушај  
Број скокова за 15 секунди 1 2 збир 
    

  покушај  
Број премештања за 20 секунди 1 2 збир 
    

RW1 MQ1


