ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 27. 6. 2018. године, одобрило је тему „Квалитет
покрета и кретања деце узраста 4 године”, Сање Давидовић, имeновало др Саву
Максимовића за ментора, и такође, именовало је Комисију за оцену и јавну одбрану
специјалистичког рада – смер физичко васпитање.

Комисија је именована у следећем саставу:
Др Сава Максимовић, професор струковних студија за ужу област Физичка
култура и педагошке науке (предмети: Ритмика и плес, Физичко васпитање –
активности у природи, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II,
Антропомоторика предшколског детета, Физичко оспособљавање предшколског детета,
Дечји развој кроз игру и Дечје изражавање покретом уз музику), ментор;
Др Анђелка Лазић, професор струковних студија за ужу област Филолошке
науке-језик и књижевност (предмети: Савремени српски језик, Сценска уметност,
Методика развоја говора I, Драмска радионица у вртићу), председник/члан;

Др Љиљана Станков, професор струковних студија за ужу област Педагогија
(предмети: Методологија педагошких истраживања, Методика васпитно-образовног рада
II, Методика упознавања околине II, Предшколско дете у природној и друштвеној
средини, Истраживачки студијски рад), председник/члан.

Преглед специјалистичког рада:
Специјалистички рад има 54 странице. Од тога 51 странице односе се на основни
текст, две странице садржаја и једна литературе (15 библиографских јединица). Рад
садржи 47 табела,10 графикона и пет слика које употпуњују садржај реализованог
експеримента.
На једној страници увода кандидат говори о томе да је кретање деце предшколског
узраста актуелна тема, посебно када се узме у обзир тренутно стање друштвене средине у
којој деца одрастају. Наводи се да су деца данас недовољно физички активна. Недостаје
им свакодневно кретање на отвореном. Бројна истраживања указују да све већи број деце
предшколског узраста има проблем са гипкошћу, равнотежом, правилним држањем тела,
као и са прекомерном телесном тежином. Деци треба омогућити да се од најранијег
узраста слободно крећу, и да што више времена проводе бавећи се неким видом физичке

активности. Стручњаци наводе да кретање позитивно утиче не само на моторички развој
деце, већ и на њихов целокупни психофизички раст и развој.
Предмет истраживања: предмет рада јесу моторичке способности, односно
моторичко понашање предшколске деце. У склопу моторичког понашања, у раду ће се
пратити моторички развој деце узраста од 4 године, односно, процењиваће се квалитет
покрета и кретања.
Циљ истраживања: циљ рада је утврдити остварени ниво покрета и кретања код
деце узраста 4 године.
У складу са предметом и циљем истраживања дефинисани су следећи задаци:
1. Утврдити ниво квалитета покрета и кретања деце у иницијалном мерењу –
пре реализације експерименталног фактора.
2. Утврдити ниво квалитета покрета и кретања деце у финалном мерењу –
после реализације експерименталног фактора.
3. Извршити анализу добијених података.
Узорак испитаника – узорак испитаника чини 25-оро деце млађе узрасне групе из
вртића „Хајди“, који припада Предшколској установи „Милица Ножица“ у Ваљеву.
Узорак мерних инструмената:
У истраживању је коришћена скала процене оствареног нивоа покрета и кретања
деце узраста од 4 године. Остварени ниво покрета и кретања испитаника процењује се на
скали од 1 до 5, за сваку вежбу посебно.

1.
2.
3.
4.
5.

Вежбе су:
Процењивање квалитета извођења одручења
Процењивање квалитета извођења узручења
Процењивање квалитета извођења предручења
Процењивање квалитета извођења отклона уз предручење
Процењивање квалитета кружења рукама у сагиталној равни.

Опис инструмената и техника мерења – скала процене оствареног нивоа покрета
и кретања деце узраста од 4 године, садржи пет различитих вежби: одручење, узручење,
предручење, отклон уз узручење и кружење рукама у сагиталној равни. Сваку вежбу дете
изводи по пет пута. Васпитач бележи број правилно изведених покрета, а затим бодује
успех детета на скали од 1 до 5 и уноси резултате у скалу процене. Израчунава се
проценат заступљености бодова за свако изведено кретање.
Методе – у истраживању доминира експериментална метода.

Начин обраде података –иницијално мерење реализовано је у новембру 2017.
године. За свако кретање израчунава се проценат деце која су добила 1, 2, 3, 4 и 5 бодова.
Финално мерење извршено је крајем јануара 2018. године. Користи се иста скала процене
и поступак бодовања и израчунавања је исти као након иницијалног мерења.
Резултати се износе текстуално, табеларно и помоћу графикона.
Теоријски приступ проблему и дефинисање основних појмова кандидат је
обрадио кроз следеће поглавље „Значај кретања за правилан раст и развој деце узраста 4
године”, “Кретање као услов стварања здравих навика”, “Организовани рад на развоју
кретања деце узраста 4 године”, “Вежбе обликовања и њихов значај за подстицање
квалитета покрета и кретања деце узраста 4 године”, “Терминолошко појашњење неких
најчешће коришћених покрета и кретања у вежбама обликовања деце узраста 4 године”.
Хипотезе истраживања – на основу циља и задатака истраживања, формулисана је
следећа хипотеза:
“Може се претпоставити да ће експериментални фактор позитивно утицати на
трансформацијске ефекте покрета и кретања код деце узраста 4 године из вртића „Хајди“
у Ваљеву”.

Интерпретација и анализа резултата:
„Процењивање квалитета извођења одручења“ – на иницијалном мерењу шесторо деце
(24%) имало је пет бодова, по петоро деце (20%) имало је четири, три и два бода, док је
четворо деце (16%) имало један бод.
Након финалног мерења један бод није имало ниједно дете, што је за 16% мање него на
иницијалном мерењу. Два и три бода имало је четворо деце (16%) што је за 4% мање него
на почетку. Четири бода има исти број деце и на иницијалном и на финалном мерењу. На
финалном мерењу пет бодова има 12-оро деце (48%), што је за 24% више на финалном
мерењу.
„Процењивање квалитета извођења узручења“ – резултати иницијалног мерења показали
су да узручење није било тешко за извођење. По деветоро деце (36%) добило је оцене пет
и три. Петоро деце (20%) добило је оцену 4, док је двоје деце (8%) добило оцену 2.
Ниједно дете нема оцену 1.
Поредећи резултате може се закључити да након финалног мерења ниједно дете нема
оцене 1 и 2. Оцену 3 има четворо деце (16%). Седморо деце (28%) добило је оцену 4, а
највишу оцену има 14-оро деце (56%). Квалитет извођења узручења је на вишем нивоу на
крају истраживања, него што је то било на почетку. Систематским и планским радом на
подстицању квалитета покрета и кретања код деце, уочени су позитивни резултати.
„Процењивање квалитета извођења предручења“ – највећи број деце 10-оро њих (40%) на
иницијалном мерењу предручење изводи одлично. Квалитет овог покрета је нешто мањи
код шесторо деце (24%). Потешкоће има седморо деце (28%). По једно дете (4%) има
оцена 1 и 2.
Резултати финалног мерења су следећи: више од половине деце 13 њих (52%) одлично
изводи предручење. Деветоро деце (36%) предручење изводи врло добро. Троје деце

(12%) добило је оцену 3, док у оценама 1 и 2 нема деце. Разлика у бодовима на
иницијалном и финалном мерењу резултат је напретка деце. Повећао се квалитет
извођења предручења.
„Процењивање квалитета извођења отклона уз предручење“ – иницијално мерење
показало је да је деци било тешко за извођење отклон уз предручење. Четворо деце (16%)
добило је најнижу оцену. Осморо деце (36%) добило је оцену 2. Петоро деце (20%) добро
изводи овај покрет. Двоје деце (8%) добило је оцену 4, а највишу оцену добило је шесторо
деце (24%).
Највећи број деце 10-оро (40%) на финалном мерењу отклон уз предручење изводи добро.
Осморо деце (32%) одлично изводи овај покрет. Шесторо деце (24%) добило је оцену 4.
Једно дете (4%) добило је оцену 2, без деце са најмањом оценом. Смањује се број деце
која овај покрет на почетку нису изводила правилно, уз истовремено повећање броја деце
која покрет изводе потпуно правилно.
„Процењивање квалитета кружења рукама у сагиталној равни“ – по шесторо деце (24%) је
на иницијалном мерењу добило оцене 5 и 2. Једно дете (4%) врло добро изводи кружење
рукама у сагиталној равни. Седморо деце (28%) добро изводи овај покрет, док петоро деце
(20%) има оцену 1.
На финалном мерењу нема деце са оценом 1. Оцену 2 има једно дете (4%). Деветоро деце
(36%) добро изводи покрет. Повећао се број деце са врло добром и одличном оценом. Са
оценом 4 седморо деце (28%) и са оценом 5 осморо деце (32%).

Закључак:
Када се упореде резултати које су деца узраста 4 године постизала на тестовима пре
свакодневног физичког вежбања, и након два месеца осмишљених физичких активности,
могу се приметити велике разлике.
На основу истраживања и свеукупног сагледавања резултата, можемо са великом
дозом сигурности констатовати, да је хипотеза: “Може се претпоставити да ће
експериментални фактор позитивно утицати на трансформацијске ефекте покрета и
кретања код деце узраста 4 године из вртића „Хајди“ у Ваљеву”, потврђена.
Веома је важно радити на подстицању кретања и побољшања његовог квалитета са
децом овог узраста. Сви који се баве децом треба да указују на значај кретања у раном
детињству за целокупни развој детета и да се у складу са тим и понашају, односно, да
деци обезбеде услове за свакодневну игру и кретање, али и реализацију разноврсних
физичких активности.

Предлог:
На основу укупне оцене специјалистичког рада, односно увида у резултате
истраживања, начина како су ти резултати интерпретирани, као и практичну
применљивост, стручне зрелости кандидата, Комисија за оцену и јавну одбрану

специјалистичког рада – смер физичко васпитање Сање Давидовић, под насловом
Квалитет покрета и кретања деце узраста 4 године, једногласно се сложила да се
рад одобри кандидату за одбрану.

У Шапцу, 1 јул 2018. године

Комисија:

.........................................................................
Др Сава Максимовић, ментор

........................................................................
Др Анђелка Лазић, председник/члан

.........................................................................
Др Љиљана Станков, председник/члан

