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У овом ра ду су при ка за ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ин ди ка ци ја за при ме-

ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби и игaрa у основ ној шко ли за обра зо ва ње 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју. 

Основ на прет по став ка је да ре ду ци ран со мат ски ста тус огра ни ча ва 
функ ци о ни са ње уче ни ка у шко ли и ли ми ти ра њи хо ву мо гућ ност уче ство ва-
ња у на став ним и ван на став ним ак тив но сти ма. Ис тра жи ва њем је об у хва-
ће но укуп но 24 уче ни ка од I до VI II раз ре да (сви ис пи та ни ци по ха ђа ју основ ну 
шко лу за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју). Уз раст ис пи та ни ка 
био је 9 до 17 го ди на. Ис пи та ни ци су би ли оба по ла (9 ис пи та ни ка жен ског и 
15 ис пи та ни ка му шког по ла). Про це на ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но 
ко рек тив них ве жби и игaрa je вр ше на Про то ко лом за утвр ђи ва ње со мат ског 
ста ту са (Не до вић и сар, 2010). 

Ис тра жи ва њем је еви ден ти ра на ви со ка уче ста лост раз ли чи тих со мат-
ских де фи ци та код ис пи та ни ка, што пред ста вља основ ну ин ди ка ци ју за при-
ме ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби и игaрa у сва ко днев ном ра ду у шко ли 
за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју. 

 
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: спе ци јал на еду ка ци ја и ре ха би ли та ци ја, пре вен тив но 

ко рек тив не ве жбе и игре, со мат ски ста тус.

ПОРЕМЕЋАЈИ МОТОРИКЕ
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Пре вен тив но ко рек тив не ве жбе и игре

Пр вен тив но ко рек тив не ве жбе и игре пред ста вља ју оба ве зне ван-
на став не ин ди ви ду ал не ак тив но сти у основ ној шко ли за обра зо ва ње 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју (Про свет ни гла сник, бр. 19, 1993). Оне, 
ин те грал ну по др шку уче ни ку оства ру ју кроз: здрав стве ну пот по ру, сти-
му ла ци ју фи зич ког и мо то рич ког раз во ја, пре вен ци ју и ко рек ци ју те-
ле сних де фор ми те та и не по жељ них обра за ца мо то рич ког по на ша ња, 
по ди за њем ни воа оп ште мо то рич ке спо соб но сти и пру жа њем со ци-
јал не и емо ци о нал не по др шке уче ни ку. Опе ра ци о на ли за ци ја ци ље ва 
ове ван на став не ак тив но сти под ра зу ме ва: си сте мат ски пре глед и утвр-
ђи ва ње со мат ског ста ту са, про це ну пси хо мо тор не ор га ни зо ва но сти, 
про це ну ког ни тив них аспек та мо то рич ког по на ша ња, про це ну оп ште 
мо то рич ке спо соб но сти, из ра ду ин ди ви ду ал них про гра ма пре вен тив-
но ко рек тив ног ве жба ња, ре е ду ка ци ју пси хо мо то ри ке, сти му ла ци ју фи-
зич ког и мо то рич ког раз во ја, пре вен тив но ко рек тив но ве жба ње, уче ње 
мо то рич ких ве шти на и стал ну ева лу а ци ју (Не до вић, 2005). 

Из бор пре вен тив но ко рек тив них ве жби и ига ра за ви си од оп штих 
ка рак те ри сти ка, пре о ста лих спо соб но сти и уз ра ста уче ни ка. Пре вен-
тив но ко рек тив ни про грам мо ра би ти раз вој ног ка рак те ра, хи је рар хиј-
ски струк ту ри ран, са тач но де фи ни са ним ци ље ви ма ко је је по треб но 
до сти ћи  (Не до вић, 2009).  По што ва ње оп штих ка рак те ри сти ка и за ко-
ни сто сти деч јег раз во ја у пре вен тив но ко рек тив ном ве жба њу за на чај но 
је из ви ше раз ло га: пр во, да би по сту пак са де те том био при ла го ђен 
ње го вим мо гућ но сти ма и по тре ба ма а зах те ви ко ји се по ста вља ју оп-
ти мал ни; дру го, да би се пру жи ла по др шка деч јем раз во ју у оп ти мал-
ним пе ри о ди ма (услов да ефек ти  ути ца ја бу ду по зи тив ни) нео п ход но 
је до бро по зна ва ти вре ме по ја ве и ре до след раз во ја функ ци ја; и тре ће, 
по зна ва ње нор мал ног то ка раз во ја омо гу ћа ва сви ма ко ји се ба ве де цом 
да бла го вре ме но при пре ме де те за про ме не до ко јих ће до ћи у ње го-
вом ор га ни зму, ин те ре со ва њи ма и по на ша њу, чи ме се мо гу убла жи ти 
те шко ће у при ла го ђа ва њу. 

ПРО БЛЕМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Не до гра ђен пси хо мо тор ни раз вој, оп шта хи по то ни ја, ког ни тив ни 
де фи ци ти у мо то рич ком по на ша њу и ли ми ти ра на фи зич ка ак тив ност 
– пред ста вља ју основ не ка рак те ри сти ке мо то рич ког по на ша ња уче-
ни ка са сен зор ним, ког ни тив ним и фи зич ким хен ди ке пом (Ра па ић и 
сар, 1995., Ра па ић, Не до вић, 1995., Ра па ић и сар, 1996., Ја блан и сар, 
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1997., Ра па ић и сар, 1998 а., Ра па ић и сар, 1998 б., Не до вић и сар, 2006.). 
Огра ни че ња и де фи ци ти у мо то рич ком по на ша њу вре ме ном до во де 
до: (1) не пра вил но сти и за о ста ја ња у фи зич ком раз во ју, (2) па да оп ште 
мо то рич ке  спо соб но сти и (3) од ре ђе них те ле сних де фор ми те та (функ-
ци о нал них и/или струк ту рал них). Ова кво ста ње огра ни ча ва функ ци-
о ни са ње уче ни ка у шко ли и ли ми ти ра  њи хо во уче ство ва ње у школ-
ским ак тив но сти ма. По себ но је угро же на гру па уче ни ка ко ја се на ла зи 
у пу бер те ту (вре ме ин те зив ног фи зич ког ра ста) и гру па уче ни ка ко ја 
се због при ро де свог хен ди ке па по вре ме но и/или стал но ис кљу чу је из 
про гра ма фи зич ког и здрв стве ног вас пи та ња (Не до вић 2005). У опи са-
ној си ту а ци ји, пра ви лан фи зич ки раз вој мо гу ће је оства ри ти са мо кон-
ти ну и ра ним пре вен тив но ко рек тив ним ра дом (пре вен тив но ко рек тив-
ним ве жба ма и игра ма). По ве ћа ње фи зич ке ак тив но сти и пре вен тив-
но ко рек тив ни рад ди рект но ути чу на пра ви лан раст и раз вој, ја ча ју 
от пор ност ор га ни зма и по ве ћа ва ју оп ште функ ци о нал не спо соб но сти 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју. По твр ду ове па ра диг ме на ла зи мо у ис-
тра жи ва њи ма: Не до вић,  2005., Не до вић и сар, 2010 а., Не до вић и сар, 
2010 б., Шће па но вић, и сар, 2010., ме ђу тим, про блем ди фе рен ци јал не 
про це не и кон стру и са ње прак тич них мо де ла и ин ди ка ци ја пре вен тив-
но ко рек тив ног ве жба ња пред ста вља по тре бу да љих ис тра жи ва ња у 
овој обла сти. 

 
ЦИЉ

Циљ ра да је ана ли за ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив-
них ве жби и ига ра у основ ној шко ли за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња-
ма у раз во ју.  

Основ на прет по став ка је да ре ду ци ран со мат ски ста тус огра ни ча ва 
функ ци о ни са ње уче ни ка у шко ли и ли ми ти ра њи хо ву мо гућ ност уче-
ство ва ња у на став ним и ван на став ним ак тив но сти ма.   

МЕ ТОД

Ис тра жи ва ње је про ве де но у  Шко ли за основ но и сред ње обра зо-
ва ње са до мом „Вук Ка ра џић“ у Сом бо ру, то ком 2010. го ди не. Об у хва-
ће но је укуп но 24 уче ни ка од I до VI II раз ре да (3 уче ни ка по раз ре ду). 
Ис пи та ни ци су би ли оба по ла (9 ис пи та ни ка жен ског и 15 ис пи та ни ка 
му шког по ла). Уз раст ис пи та ни ка био је 9 до 17 го ди на. Сви ис пи та ни-
ци при па да ју гру пи де це са смет ња ма у раз во ју (те шко ће у мен тал ном 
раз во ју и ви ше стру ка оме те ност).  
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Та бе ла 1 – Струк ту ра ис пи та ни ка пре ма уз ра сту и раз ре ду

Разред

Узраст испитаника у годинама
Ук.

9 10 12 13 14 15 17

н % н % н % н % н % н % н % н %
1 – 4 4 17 2 8 1 4 5 21 - - - - - - 12 50
5 – 8 - - - - - - 3 - 4 17 4 17 1 4 12 50
Ук. 4 17 2 8 1 4 8 21 4 17 4 17 1 4 24 100

У та бе ли 1, при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка пре ма уз ра сту и раз-
ре ду. Ис тра жи ва њем је об у хва ће но укуп но 24 ис пи та ни ка (12 ис пи та-
ни ка од пр вог до че твр тог  раз ре да и 12 ис пи та ни ка од пе тог до осмог 
раз ре да). Уз раст ис пи та ни ка кре ће се од 9 до 17 го ди на (нај ве ћи број 
ис пи та ни ка има 13 го ди на (21%).  

Табела 2 – Структура испитаника према врсти  
ометености и разреду

Врста ометености

Разред
Укупно

1 – 4 5 – 8

н % н % н %
Тешкоће у менталном развоју 10 41,6 7 29,2 17 70,8

Вишеструка ометеност 2 8,33 5 20,8 7 29,2
Укупно 12 50 12 50 24 100

Та бе ла 2, при ка зу је струк ту ру ис пи та ни ка пре ма вр сти оме те но сти 
и раз ре ду. Те шко ће у мен тал ном раз во ју има 17 ис пи та ни ка или 70,8%. 
Исто вре ме но 7 ис пи та ни ка има ви ше стру ку оме те ност или 29,2%.  

Табела 3 – Структура испитаника према полу и разреду 

Пол

Разред
Укупно

1 – 4 5 – 8

н % н % н %
Мушки 9 37,5 6 25 15 62,5
Женски 3 12,5 6 25 9 37,5
Укупно 12 50 12 50 24 100
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 У та бе ли 3,  при ка за на је струк ту ра ис пи та ни ка пре ма по лу и раз ре-
ду. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, 9 ис пи та ни ка је жен ског по ла (37,5%), 
а 15 ис пи та ни ка му шког по ла (63,5%). 

Табела 4 – Структура испитаника према
успеху и разреду

Успех 

Разред
Укупно1 – 4 5 - 8

н % н % н %

Истиче се 3 12,5 - - 3 12,5

Не истиче се - - - - - -

Одличан 2 8,33 2 8,33 4 16,66

Врлодобар 4 16,66 6 25 10 41,66

Добар 2 8,33 3 12,5 5 20,83

Довољан - - - - - -

Недовољан 1 4,16 1 4,16 2 8,33

Укупно 12 50 12 50 24 100

У та бе ли 4, да та је струк ту ра ис пи та ни ка пре ма школ ском успе ху 
по стиг ну том на по след њем кла си фи ка ци о ном пе ри о ду у од но су на раз-
ред. Нај ве ћи број ис пи та ни ка у обе гру пе оства рио је вр ло до бар успех 
у шко ли  – укуп но 10 ис пи та ни ка или 41,66%, од че га је 4 или 16,66% 
ис пи та ни ка у гру пи од пр вог до че твр тог раз ре да и 6 или 25% у гру пи 
ис пи та ни ка од пе тог до осмог раз ре да).  Исто вре ме но че ти ри ис пи та-
ни ка је оства ри ло од ли чан успех (16,66%), док  је 2 или 8,33% ис пи та ни-
ка има ло не до во љан успех у шко ли.

Табела 5 – Структура испитаника у односу  
на похађање наставе 

Предмет 

Стално 
похађа 
наставу

Повремено 
искључен са 

наставе

Стално 
искључен са 

наставе
Укупно

н % н % н % н %

Физичко васпитање 15 62,5% 6 25% 3 12,5% 24 100
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Та бе ла 5, при ка зу је струк ту ру ис пи та ни ка у од но су на по ха ђа ње 
на ста ве фи зич ког вас пи та ња. Из та бе ле ви ди мо да 15 или 62,% ис пи та-
ни ка по ха ђа ре дов но ча со ве фи зич ког вас пи та ња. Исто вре ме но 6 или 
255 ис пи та ни ка би ло је по вре ме но ис кљу че но са ча со ва фи зич ког вас-
пи та ња, док 3 или 12,5% ис пи та ни ка не по ха ђа на ста ву фи зич ког вас-
пи та ња.   

Про це ду ре и ин стру мен ти 

Оп шти по да ци и ин фор ма ци је о ис пи та ни ци ма до би је ни су на осно-
ву уви да и ана ли зе до ступ не ме ди цин ске и школ ске до ку мен та ци је.  

Про це на ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби 
и ига ра, вр ше на је пре ма Про то ко лу за утвр ђи ва ње со мат ског ста ту са 
(Не до вић и сар, 2010). 

Кли нич ки со ма то пед ски пре глед (ви зу ел на про це на, пал па ци ја и 
про бе) об у хва тио је: 

- про це ну те ле сног ин те гри те та ис пи та ни ка; 
- про це ну др жа ња те ла;
- про це ну по кре тљи во сти вра та, те ла,  до њих и гор њих екс тре ми-

те та;
- де тек ци ју те ле сних де фор ми те та (кич ме ног сту ба, груд ног ко ша, 

до њих и гор њих екс тре ми те та);
- еви ден ти ра ње кон ге ни тал них ано ма ли ја, хро нич них бо ле сти и/

или дру гих фак то ра ко ји огра ни ча ва ју и/или оне мо гу ћа ва ју мо-
то рич ку ак тив ност.

Ана ли за по да та ка 

Ана ли за до би је них под ата ка за сно ва на је на ме то ду по ре ђе ња вред-
но сти по стиг ну ћа и мак си мал ног мо гу ћег ско ра. До би је на по стиг ну ћа 
ис пи та ни ка при ка за на су у про цен ти ма за све ис пи ти ва не ва ри ја бле. 
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РЕЗУЛТАТИ 

Табела 6 – Приказ соматског статуса испитаника  
са сметњама у развоју

Функција - способност
Постигнуће 

+ / % +- /  % - / %
Држање тела 66,7 - 33,3

Стајање – Д нога
              -- Л нога

87,5 8,3 4,2
33,3 12,5 50

Чучањ 37,5 50 12,5
Ходање 91,7 4,2 4,2

Равнотежа - седење 97,5 12,5 -
Користи руке   95,9 4,2 -

Отвара и затвара – Д шака
                           -- Л шака

95,9 4,2 -
91,7 8,3 -

Супинација/пронација  
– Д рука

                                -- Л рука

83,3 16,7 -
87,5 8,3 4,2

Покрети у – Д лакат
                  -- Л лакат

91,7 8,3 -
83,3 16,7 -

Покрети у – Д раме
                -- Л раме

79,2 20,8 -
70,8 25 -

Покрети врата 79,2 20,8 -
Кичмени стуб 91,7 8,3 -

Грудни кош 100 - -
Карлични појас 91,7 8,3 -

Зглоб колена 87,5 12,5 -
Стопала и прсти 79,2 20,8 -

Конгениталне аномалије 100 - -
Хроничне болести 66,7 45,8 -

Мишићни тонус 37,5 54,2 8,3
Вид 75 25 -

Слух 100 - -

У та бе ли 6, је дат при каз со мат ског ста ту са ис пи та ни ка са смет ња-
ма у раз во ју. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ја сно ука зу ју на ре ду ци ран со мат-
ски ста тус ис пи та ни ка у свим те сти ра ним ва ри ја бла ма. 
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ДИ СКУ СИ ЈА 

Ана ли зи ра не су ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив них 
ве жби и ига ра у основ ној шко ли за обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у 
раз во ју. Узо рак чи ни 24 уче ни ка од I до VI II раз ре да (по 3 уче ни ка за сва-
ки раз ре да). Ис пи та ни ци су оба по ла и уз ра ста од 9 до 17 го ди на. Ана-
ли за ин ди ка ци ја за при ме ну пре вен тив но ко рек тив них ве жби и ига ра, 
вр ше на је Про то ко лом за утвр ђи ва ње со мат ског ста ту са (Не до вић и 
сар, 2010). Ре ул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да ло ше др жа ње те ла има 
33,3% ис пи та ни ка. Исто вре ме но, оте жа но или не мо гу ће ста ја ње еви ден-
ти ра но је код 12,5% ис пи та ни ка. Ста ја ње на јед ној но зи оте жа но је код 
12,5% ис пи та ни ка. На де сној но зи не мо же да сто ји 45,8% ис пи та ни ка а 
на ле вој 50%. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 12,5% не мо же да чуч не док 
50% ис пи та ни ка из во ди чу чањ оте жа но. Не хо да 4,2% ис пи та ни ка, док 
се 4,2% кре ће уз по моћ.

Ис тра жи ва њем су еви ден ти ра ни и де фи ци ту у обла сти по кре та ру-
ку. Отва ра ње и за тва ра ње де сне ша ке оте жа но је код 4,2% ис пи та ни ка 
а ле ве ша ке код 8,3% ис пи та ни ка. По крет су пи на ци је не мо же да из ве-
де ле вом ру ком 4,2% ис пи та ни ка а оте жа но из во ди 8,3% ис пи та ни ка. 
Исто вре ме но, по крет су пи на ци је де сном ру ком оте жан је код 16,7% 
ис пи та ни ка. Огра ни че не по кре те де сног лак та има 8,3% ис пи та ни ка 
а ле вог 16,7%. Исто вре ме но огра ни че ну по кре тљи вост де сног ра ме на 
има 20,8% ис пи та ни ка а 25% ле вог ра ме на, док је по кре тљи вост вра та 
огра ни че на код 20,8% ис пи та ни ка.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња та ко ђе, ука зу ју на зна ча јан про це нат при-
сут но сти те ле сних де фор ми те та у ис пи ти ва ном узор ку. Де фор ми те ти 
кич ме ног сту ба и де фор ми те ти кар лич ног по ја са еви ден ти ра ни су код 
8,3% ис пи та ни ка, де фор ми те ти згло ба ко ле на код 12,5%  а де фор ми те-
ти пр сти ју код 20,8%. Ка рак те ри сти чан је ви сок про це нат при сут но сти 
хро нич них бо ле сти у ис пи ти ва ном узор ку (45,8%), као и оште ће ње ви-
да  (еви ден ти ра но је 25% сла бо ви дих ис пи та ни ка). Да ље, по ре ме ћај ми-
шић ног то ну са еви ден ти ран је код 62,5% ис пи та ни ка (хи по то нус код 
54,2% и хи пер то нус 8,3%). 

Ова ко ре ду ци ран со мат ски ста тус огра ни ча ва функ ци о ни са ње уче-
ни ка у шко ли и ли ми ти ра њи хо ву мо гућ ност уче ство ва ња у школ ским 
ак тив но сти ма и пред ста вља оправ да ну ин ди ка ци ју за пре вен тив но ко-
рек тив ни рад у сва ко днев ном ра ду у шко ли за обра зо ва ње уче ни ка са 
смет ња ма у раз во ју. За бри ња ва ју ћи по да так је да стал но по ха ђа ча со ве 
фи зич ког вас пи та ња са мо 62,5% ис пи та ни ка док је 25% ис пи та ни ка би-
ло по вре ме но ис кљу че но са на ста ве а 12,5% стал но. Основ ну шко лу за 
обра зо ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз во ју по ха ђа  ве о ма хе те ро ге на 
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гру па уче ни ка (та бе ле 1 – 5), што зах те ва ин ди ви ду а лан при ступ у пла-
ни ра њу пре вен тив но ко рек тив ног ра да. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња по ка за ли су да је со мат ски ста тус 
уче ни ка са смет ња ма у раз во ју ре ду ци ран, што их свр ста ва  у гру пу 
уче ни ка са до да тим по тре ба ма и ја сним ин ди ка ци ја ма за пре вен тив но 
ко рек тив не ве жбе и игре. Ако се ана ли зи ра ју по је ди не ва ри ја бле со мат-
ског ста ту са ви ди мо да се ра ди о ве о ма хе те ро ге ној гру пи, што зах те ва 
по се бан стру чан и тим ски при ступ у пла ни ра њу и ре а ли за ци ји пре вен-
тив но ко рек тив ног ра да. 
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INDICATION FOR USE OF PREVENTIVE CORRECTIVE EXERCISES 
AND GAMES IN PRIMARY SCHOOL FOR EDUCATION  

OF STUDENTS WITH DISABILITIES
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This paper presents the study of indication for use of preventive 
corrective exercises and games in primary school for the education of 
students with disabilities.

The basic assumption is that reduced somatic status restricts the 
functioning of students in school and limits their ability to participate 
in extra-curricular activities. The survey covered a total of 24 students 
from 1st to 8th grade (all examined students are attending primary school 
for the education of students with disabilities). Age was 9 to 17 years. 
Subjects were of both sexes (9 of female and 15 male subjects). Assessment 
of indication for use of preventive corrective exercises and games was 
done by the Protocol for the determination of somatic status (Nedović et 
al, 2010). 

The survey recorded a high incidence of various somatic deficits in 
examined students, which is the main indication for the application of 
preventive corrective exercises and games in their daily work in schools 
for the education of students with disabilities.
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