


Антропомоторика - антропомоторички
 Појам антропомоторика састоји се од две речи: антропос

што значи човек и моторика која се у овом контексту односи
на кретање

 Антропомоторика је област са, теоријски гледано, дифузно
одређеним општим подручјем деловања, али са емпиријски,
врло прецизно разрађеним стручним мерама и поступцима,
усмереним на усавршавање ефикасности кретне
делатности

 Антропомоторичке способности или латентни моторички
простор је сложен комплекс антрополошких димензија

 У пракси се најчешће говори о појмовима који се именују
као: снага, брзина, издржљивост, координација, гипкост
(флексибилност)



 Физичко васпитање и школски спорт су
нераскидиво повезани

 Школски спорт као и физичко васпитање
представљају три тематска подручја кроз која се
остварују постављени циљеви:
 Спортско-техничко образовање
 Развој моторичких способности
 Повезивање физичког васпитања са животом и
радом



 “Бављење физичким васпитањем и спортом је
фундаментално људско право за све” (УНЕСКО –
Међународна повеља о физичком васпитању и спорту,
1978. год.)

 У школском систему ово се остварује кроз редовну
наставу физичког васпитања и систем школског спорта

 Под системом школског спорта се подразумева
испољавање и развој склоности ученика ка физичком
вежбању као и њихово укључивање у систем такмичења
на локалном, регионалном и државном нивоу



 Организација и реализација школског спорта се
остварује преко школских секција и ангажовања
ученика у оквиру њих

 Часови физичког васпитања су полазна основа и
исходиште ангажовања ученика у школским
спортским секцијама

 У школске спортске секције би требало да се
укључују сви ученици и ученице који имају
интересовање за организовано физичко вежбање и
одговарајуће физичке способности потребне за
бављење одређеним спортовима



 Чињенично стање је такво да се у секције
најчешће укључују они који су у спорт већ
укључени преко спортских клубова од којих
већина функционише на комерцијалним
принципима.

 Из овога проистичу проблеми који умањују
резултате, допринос и достигнућа школског спорта



 У области школског спорта можемо да
дефинишемо следеће проблеме:
 Недовољан број деце укључен у школска такмичења
 Школе се у школским такмичењима више ослањају

на ученике спортисте који већ активно тренирају у
спортским клубовима

 Недовољна мотивисаност педагога физичке културе
за рад у школском спорту



 Све школе су обавезне да организују унутаршколска
спортска такмичења из гимнастике, атлетике и
спортских игара (најмање једне)

 Ученици могу да учествују и на такмичењима која
су у систему школских спортских такмичења
Србије

 Такмичења се дефинишу као интегрални део
процеса физичког васпитања, где ученици имају
прилику да провере резултате свога рада.



Задаци школског спорта
Школски спорт треба да промовише активно
учествовање ученика

 Ученици у спортске секције треба да се
укључују на основу сопствене жеље (желе да
вежбају, да играју, да буду активни)

 У секцијама треба да буде што мање
селекције, клупа за резервне играче и оних који
су “сувишни” (већина ученика би радије играла и
за тим који губи него да седи на клупи победничке
екипе)



 Редовна физичка активност и вежбање пружају
основу за развој моторике кроз разноврсне
покрете и кретања

 Период раста и развоја одређује и могућности за
развој одговарајућих моторичких способности



 У периоду раста и развоја постоје периоди у којима 
се поједине моторичке (физичке) способности 
развијају боље него друге

 Ови периоди се зову сензитивни
 Сензитивни период – то је најосетљивији период 

развоја дечијег организма са посебним природним 
потенцијалом за развој одређених елемената

 Уколико се у тим периодима оствари одговарајући 
педагошки утицај, онда ће ефекат да буде значајно 
већи него у другим периодима раста и развоја



 Период од 7. до 10. године живота се сматра
периодом мирног развоја

 Око 10. године долази до диференцирања
моторичких способности, од којих се неке јављају
пре, а неке касније, што је индивидуално одређено

 Овај период је најбољи за почетак бављења
различитим спортовима

 У периоду пубертета долази до бурног физичког
али и моторичког развоја



Снага
 Снага је способност човека да савладава
спољашњи и унутрашњи отпор на рачун
мишићног напрезања

 Разликују се:
 а) апсолутна снага - величина максималног напора
 б) релативна снага - величина апсолутне снаге у

односу на килограм масе тела
 Сензитивни периоди развоја снаге: код дечака 13-

14 и 17-18 година, код девојчица 11-12 и 15-16 година



 Средства и начини развоја снаге:

 Вежбања са савладавањем спољашњег отпора и 
оптерећења

 Вежбања са савладавањем сопствене тежине
 Вежбања са самоотпором
 Вежбања са комбинованим оптерећењем
 Изометријска вежбања

Снага



Брзина
Брзина је способност човека да извршава кретне
акције (активности) за најкраће време за задате
услове, без снижавања ефикасности технике
кретања које се изводи

Брзина се дели у две групе:
брзина одређеног кретања (на пример,

трчање)
брзина кретних реакција – процес који почиње

примањем информације која узрокује
кретњу/кретање и завршава се почетком одговора
на ту информацију

Сензитивни период развоја брзине: 11-14 година
(максимални ниво се достиже са 15 година)



 Средства и начини развоја брзине:
 Вежбања која се изводе са убрзавањем (ходање са

преласком у трчање са постепеним повећавањем
брзине)

 Вежбања која се изводе са максималном брзином
(дотрчати до циља што је могуће брже)

 Вежбања која се изводе са променом темпа (лагани,
средњи, брзи)

 Вежбања која садрже скокове, бацања

Брзина



Координација
 Координација је способност човека да извршава
кретне задатке за кратак период обучавања, а
такође да прилогођава своје моторичке (кретне)
акције у односу на променљиве спољашње услове

 Координација се развија у неуобичајеним
ситуацијама и положајима који се изводе при
промени спољашњих услова извођења вежбања

 Координацију добро развијају игре са кретањем
(елементарне игре) и спортске игре

 Сензитивни периоди развоја координације су 9-
10 година и 12-13 година (негде 6-12 година)



 Средства и начини развоја координације:
 Вежбања која се изводе у сложенијим условима која

захтевају изненадне промене технике кретања
(трчање између предмета)

 Вежбања која се изводе уз коришћење различитих
предмета, инвентара, опреме

 Вежбе које се изводе са додатним задацима
 Групно извођење вежбања са једним предметом

Координација



Издржљивост
 Издржљивост је способност човека да се
супротставља замору, да извршава рад без
смањења његове ефикасности

 Замор је привремено снижавање радне
способности изазвано умним или физичким
оптерећењем

 Основно средство развоја издржљивости су
вежбања са дуготрајним оптерећењем

 Сензитивни период развоја опште
издржљивости: 15-20 (25) година



 Средства и начини развоја издржљивости:
 Брзинска издржљивост

 Цикличне вежбе и кретања, специјално одабране спортске 
и игре са кретањем (елементарне игре)

 Комплесан развој издржљивости (општа, брзинска, 
снажна)
 Спортске игре и игре са кретањем (нарочито у дечијем и 

младалачком периоду)

 Повишени емоционални ниво игровне активности 
омогућава да се у дужем периоду одржава висока 
кретна активност

Издржљивост



Гипкост
 Гипкост је способност човека да изводи покрете са
максималном амплитудом

 Гипкост зависи од:
 Еластичности мишића и тетива
 Од температуре спољашње средине
 Од доба дана (јутро, вече)
 Од конструкције зглобова
 Од општег стања организма

 Разликујемо:
 а) активну гипкост – повећање амплитуде на рачун

напрезања мишића
 б) пасивна гипкост – амплитуда се остварује на рачун

спољашњих сила растезања
 Сензитивни периоди развоја гипкости: 3-4 године до

15 година



 Средства и начини развоја гипкости:
 Вежбања која се изводе са максималном амплитудом

 Активни покрети са пуном амплитудом (замаси рукама и 
ногама, наклони, кружни покрети телом – без предмета и 
са предметима)

 Пасивни покрети и кретања: уз помоћ партнера, са 
оптерећењем, помоћу експандера, коришћењем сопствене 
силе, на справама

 Статичке вежбе уз помоћ партнера, сопствене тежине  
(захтевају одржавање непокретног положаја са граничном 
амплитудом у току одређеног времена – 6-9 сек)

Гипкост
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