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 Предмет и значај истраживања 

 

Настава физичког васпитања у свеукупном образовању има за циљ да допринесе 

нормалном психофизичком развоју детета. У том погледу физичко васпитање би требало 

да допринесе здрављу, срећи и општој животној способности, даје подстицаје за нормалан 

раст и развој ученика.  

Наставни планови и програми прилагођени су узрасту деце и у њиховом планирању 

заступљен је принцип систематичности. У којој мери ће се реализовати наставни план и 

програм искључиво зависи од рада наставника и његове креативности у настави. Пракса је 

показала да  креативнији облици наставе из физичког васпитања дају значајније ефекте, 

без обзира на узраст ученика. У том смислу сваки учитељ је дужан да примени 

најадекватније методе и облике рада у настави, да савременим приступом извођења, 

планирања и контролe рада допринесе модернизацији наставе физичког васпитања. У 

зависности од способности ученика, услова и простора који су му на располагању, 

интересовања ученика и стручне оспособљености учитеља, зависи како ће се организовати 

и осмислити настава физичког васпитања. 

Разматрајући сам назив предмета- Физичко васпитање није тешко идентификовати његов 

значај. Све што има васпитну димензију указује на сложен процес развоја одређених 

способности и вештина и истиче јасну разлику између садржаја који имају искључиву 

образовну функцију. Функција васпитања не тиче се само оспособљавања деце за 

извођење неких моторичких радњи и поступака већ подразумева добро осмишљен процес 

који код деце развија способности и вештине које су пожељне за живот и рад у одређеном 



друштвеном окружењу. Васпитање је у уској вези са моралним вредностима, а тиме и 

етиком као посебном димензијом морала.  

Циљеве и задатке физичког васпитања могуће је остварити и решавати ако учитељ 

довољно познаје узрасне карактеристике деце млађег школског узраста, ниво моторичких 

способности и психичко стање деце. Ово је основно полазиште у раду са децом. У 

зависности од ових фактора учитељ формира приступ настави физичког васпитања.  

Постоји значајна узрочно-последична веза између мотивисаности и залагања педагога и 

мотивисаности и залагања деце на часу, а тиме и коначних ефеката наставног процеса. 

Мотивисани учитељ- педагог перманентно трага за савременим наставним методама и 

средствима и у том послу његова креативност може дођи до изражаја.  

С обзиром да класична настава не пружа довољно могућности за развијање моторичких 

способности и позитиван утицај на психолошке процесе у организму, потрeбно је 

применити савремене приступе настави који подразумевају више фаза и то: утврђивања 

тренутних способности деце, утврђивања крајњег жељеног стања и утврђивање начина 

праћења и вредновања постигнутих резултата. Утврђена разлика између 

дијагностицираног-тренутног и жељеног у многоме усмерава планирање наставних 

садржаја и наставних метода. 

Компаративну предност између спортских и народних игара можемо тражити у 

културолошкој, односно традиционалној димензији. Наиме, интересовање деце млађег 

школског узраста за неким спортом-спортовима је често временски ограниченог карактера 

и зависи од интересовања остале деце из разреда, окружења. Са друге стране 

опредељеност за народне игре деца  могу наћи и у породици, традицији и култури, што их 

може определити да се дугорочније баве фолклором, а тиме и на дуже стазе даје 

позитивне ефекте. Такво опредељење са собом касније носи бројне предности у 

одрастању, сазревању и квалитетнијем развоју личности, али и унапређењу здравља 

појединца. 

Постојећи програм за ниже разреде основне школе је преобиман по броју наставних 

јединица и тематских подручја, али је евидентна недовољна заступљеност народних игара 

као наставних садржаја. Народне игре као наставни садржај у настави физичког васпитања 

имају велику и значајну улогу. Пре свега, применом ових садржаја доприносимо 

решавању биолошких, васпитних и образовних задатака у физичком васпитању. 

Најважнији биолошки задатак је обезбеђење правилног и природног држања тела, што је 



неопходно са гледишта биолошког развоја човека. Посебно се применом ових садржаја 

утиче на правилну функцију унутрашњих органа, кардиоваскуларног и респираторног 

система, што је од изузетног значаја за функционисање читавог организма. То је разлог 

више и оправдање да се посебна пажња поклони обради елемената народних игара у 

млађем школском узрасту.  

Народне игре са КиМ одликују бројне значајне карактеристике. Ове игре су окретне и 

динамичне, богате разноврсним покретима.  Доприносе развоју осећаја припадности 

ученика колективу, управо због подручја где су настале. Елеганција и савршенство 

покрета код ових народних игара доприноси развоју естетских квалитета ученика. Ове 

народне игре захтевају ред, рад и дисциплину што значајно доприноси развоју моралних 

квалитета ученика. Играњем народних игара са КиМ ученици развијају мотивацију, 

креативност и иновативност а то су веома значајне особине у развоју личности ученика. 

Што се тиче избора игара за наставу физичког васпитања може се напоменути само то да 

су метохијске игре лакше и зато у кореографском смислу погодније за млађи школски 

узраст, док се призренске игре могу препоручити за старији школски узраст. Косовске 

игре, с обзиром на сценско-мимички карактер и разноврсност облика, могу послужити и 

за млађе и за старије ученике. Пошто су косовске и метохијске игре везане за поједине 

празнике и нарочито етнографске моменте, наставник ће на основу пропратних чланака и 

напомена, моћи сам да се одлучи како и за коју прилику да их одабере. 

Имајући у виду све претходно изнете ставове, прелиминарно одређење нашег предмета 

истраживања гласи:  утицај народних игара Косова и Mетохије на развој моторичких 

способности деце млађег школског узраста. Сложеност проблема и предмета истраживања 

намеће потребу за применом експерименталних метода као примарних у нашем 

истраживању.  

 
Актуелност и подобност теме докторске дисертације 

 

Ефекти рада у настави физичког васпитања не зависе само од обима вежбања  већ и од 

наставних садржаја, метода и облика рада који ће се примењивати.  Дакле могућност за 

повећање ефеката наставе физичког васпитања треба тражити у осавремењивању наставе 

и коришћењу савремених педагошких достигнућа. Један од могућих начина 

осавремењавања наставног процеса представља и континуирано увођење спортских игара 

у наставне садржаје, али и практиковање народних игара. Пракса је показала да су деца 



која се баве практиковањем спорта или фолклором физички способнија од деце која су 

неактивна у том смислу. Из чега произилази актуелност теме докторске дисертације. 

Преглед стања у подручју истраживања (код нас и у свету) 

 

До сада су спроведена бројна истраживања у свету, на тему утицаја и значаја примене 

народних игара у настави физичког васпитања највише су истраживали Грци. У нашој 

земљи се веома мало или готово уопште изучавала ова тема, док експериментални 

програм на овај начин није рађен код деце млађег школског узраста. Такође,  на Косову и 

Метохији се никада нико није бавио утицајем и значајем игара са КиМ и њиховом 

применом кроз наставу физичког васпитања у млађем школском узрасту.  

 
 

Циљ, задаци и хипотезе докторске дисертације 

 
Циљ докторске дисертације има своју двоструку димензију. Прва се тиче остваривања 

научног циља, док је друга усмерена на друштвене циљеве који се могу постићи. 

Сложеност предмета истраживања определио нас је да идентификујемо више научних 

циљева и то: 

 научну дескрипцију позитивних ефеката практиковања народних игара у нижим 

разредима основне школе,  

класификацију и типологизацију конкретних игара препоручених за примену, као и 

научно објашњење узрочно-последичних веза које владају између кореографских захтева 

народних игара са КиМ и моторичких способности деце. 

Друштвени циљ истраживања усмерен је на подизање свести у друштву  о значају  

повећања фонда часова практиковања народних игара са КиМ у наставном процесу у 

основним школама, код деце  млађег школског узраста што би значајно утицало на 

унапређење моторичких способности код деце, али и унапређењу њиховог здравља 

уопште. 

Како под хипотезама подразумевамо научно засноване претпоставке о још непознатим 

својствима нашег предмета истраживања које ћемо даљом истраживачком процедуром 

подвргнути провери и потом, зависно од резултата истраживања, усвојити, делимично 

усвојити, или одбацити опредељујемо се да наша генерална хипотеза у вези са предметом 

истраживања гласи: Практиковање народних игара са КиМ у настави физичког васпитања  

у основним школама код деце млађег школског узраста значајно ће утицати на 

унапређење њихових моторичких способности. 



Наведену генералну хипотезу операционализујемо помоћу три посебне хипотезе и то: 

Х1 Постоји статистички значајна разлика у моторичким способностима ученика 

експерименталне групе између иницијалног и финалног мерења; 

Х2 Постоји статистички значајна разлика у моторичким способностима ученика 

контролне групе између иницијалног и финалног мерења; 

Х3 Постоји статистички значајна разлика у моторичким способностима ученика између 

експерименталне и контролне групе на финалном мерењу. 

 

Значај истраживања са становишта актуелности у одређеној научној области 

Физичко васпитање на сме само да представља васпитну компоненту којом би децу 

научили неким моторичким умењима, већ мора бити добро осмишљен процес који 

оспособљава децу за активан живот у средини у којој живе и раде. 

 У зависности од способности ученика, услова и простора који су му на располагању, 

интересовању ученика и стручне оспособљености учитеља, зависи како ће се организовати 

и осмислити настава физичког васпитања. 

Ефекти  рада у настави физичког васпитања не зависе само од обима вежбања већ и од 

нових наставних садржаја, метода и облика рада који ће се примењивати. Дакле могућност 

за повећање ефеката наставе физичког васпитања треба тражити у осавремењивању 

наставе и коришћењем савремених достигнућа. 

 
 

Везе са досадашњим истраживањима 

 

Научна оправданост истраживања повезана је и условљена доприносом које ово 

истраживање даје науци. Допринос нашег истраживања може се посматрати двоструко и 

то: 

као хеуристички резултат и 

као верификаторни резултат. 

Допринос истраживања утицаја практиковања народних игара са Ким на развој 

моторичких способности код  деце може бити остварен у више праваца и то у виду 

спознаје самог утицаја, његовом опису, квалификацији и објашњавању могућих токова 

развоја. Са друге стране резултати до којих се може доћи овим истраживањем могу 



допринети унапређењу научне методологије у њиховом , како логичко-сазнајном, тако и у 

техничком делу. 

Друштвена оправданост истраживања условљена је доприносом решавању друштвених 

проблема који се превасходно тичу правилног развоја деце у најмлађим школским 

узрастима.  

 
 

Подобност кандидата да одговори на постављени предмет, циљ, задатке и 

хипотезе 

 

Кандидат мср Вуко Лакушић, у досадашњим радовима бавио се и истраживачким и 

стручним радовима које су повезани са темом дисертације. Савладаo је основне методе 

планирања и извођења експеримената, анализе података, као и извођење закључка на 

основу нових података, анализе научне литературе и писања научних радова. Досадашња 

истраживања кандидата дају значајну основу неопходну да се бави научно- 

истраживачким радом и израдом докторске дисертације. Предложени наслов докторске 

дисертације јасан је и одговара предложеним активностима за израду дисертације, циљеви 

су јасно формулисани и оствариви, а радне хипотезе су у складу са постављеним 

циљевима. Комисија сматра да постоје одговарајући услови да кандидат може реализовати 

постављене задатке у вези са израдом докторске дисертације. 
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Методе истраживања и инструменти 

 

У нашем истраживању применићемо све основне методе научног сазнања и истраживања 

и то: аналитичке (анализу, апстракцију, специјализацију и дедукцију) и синтетичке 

(синтезу, конкретизацију, генерализацију и индукцију). 

Од општенаучних метода пременићемо хипотетичко-дедуктивну методу, методу 

моделовања и статистичку методу.  

 
 

Очекивани резултати докторске дисертације 

 
У нашем истраживању применили бисмо експериментални програм који налаже примену 

народних игара са Косова и Метохије као наставних садржаја на часовима физичког 

васпитања. Овим наставним садржајем физичко васпитање треба да постане такав механизам 

помоћу кога ће се ефикасно парирати негативном утицају савременог начина живота на 

психофизичке способности деце, и изазвати оптималне реакције организма односно, промене у 

домену моторичких способности и психолошких процеса у организму.  

Претпоставља се да ће овај експериментални програм дати позитивне ефекте на моторичке 

способности деце и позитиван утицај на задовољство које ће резултирати порастом мотивације 

код деце. На тај начин може се допринети унапређењу наставе физичког васпитања у нижим 

разредима основне школе. 

 

Процена подобности времена израде дисертације, место истраживања 

 
 

С обзиром да је мср мср Вуко Лакушић делимично реализовао етапу сакупљања, 

проучавња, систематизације и теоријске анализе потребне литературе у току докторских 

студија, те креирао пројекат свог рада, време потребно за сређивање добијених резултата 

и њихову статистичку обраду, претпостављамо да ће за израду докторске дисертације 

бити потребно око дванаесет месеци.  

С обзиром да мср Вуко Лакушић живи и ради у Лепосавићу, место истраживања у 

функцији израде докторске дисертације биће у Општини Лепосавић. 

 

 

Име ментора, звање, институција у којој је стекао највише звање, ужа научна 

област 



 
 

Комисија за ментора ове докторске дисертације предлаже проф. др Далибора Стевића који 

је звање редовног професора стекао на Педагошком факултету у Бијељини 2019. године, 

за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке, Методика наставе физичког 

васпитања. 

 
 

Списак радова ментора из којих се може видети да испуњава услове из 

Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија 

 

 Др Далибор Стевић, редовни професор 
 

 Објављени радови у научним часописима и зборницима са рецензијом 
 

1. Јаконић, Д., Крсмановић, Б., Пелемиш, М., Стевић, Д.: Полне диференцијације 

ученика четвртог разреда основне школе. Саопштење на I симпозијуму антрополога 

Републике Српске, Бања Врућица, 16. и 17. јуни 2000. 
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(професора разредне наставе) као фактори општег става ученика према настави 

физичког васпитања. Саопштење на XL конгресу антрополошког друштва Југославије, 

Ниш, 31. мај - 3. јун 2001. 

5. Пелемиш, М., Стевић, Д.: Релације антрополошких карактеристика и резултата скока 

увис код ученика-ца основне школе. Саопштење на X међународном научном скупу 

ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2003, Ниш, октобар 2003. 

6. Пелемиш, М., Стевић, Д.: Деформитети стопала ученика нижих разредаосновне 
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универзитетска настава, Требиње, 2003. године. 

8. Пелемиш, М., Стевић, Д., Опсеница, С.: Деформитети стопала ученика ученика млађег 
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Јахорина, 23.-25.04.2004. године. 
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године. 
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елемената одбојкашке технике (одбијање лопте подлактицама). Саопштење на II 

симпозијуму ДАРС, Јахорина, 23.-25.04.2004. године. 

11. Стевић, Д., Пелемиш, М.: Физиолошко оптерећење ученика на часу физичког 

васпитања. Саопштење на научном скупу "ОД УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ ДО 

ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА" Бијељина, 02.11.2004.године. 



12. Стевић, Д.: Разлике у морфолошким карактеристикама ученика урбане и руралне 

средине, полазника одбојкашке школе. Саопштење на XLIV конгресу антрополошког 

друштва Југославије, са међународним учешћем, Брус, 1-4. јун 2005. 
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према одбојци. Саопштење на XLIV конгресу антрополошког друштва Југославије, са 
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карактеристика ученика средње школе различитог узраста. Саопштење на  XЛВИ 
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Изјава да ли је пријављена теза под истим насловом на другој високошколској 

институцији 

 
 

На основу оверене изјаве кандидата Комисија потврђује да није пријављена теза под 

истим насловом на другој високошколској институцији. 



ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 
На основу анализе приложене документације, Комисија оцењује да је кандидат мср 

Вуко Лакушић научно и стручно оспособљен за приступање изради докторске 

дисертације, а предложена тема оправдава све елементе потребне за научно- 

истраживачки рад. 

Имајући у виду наведено, Комисија предлаже Наставно- науном већу Педагошког 

факултата у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву да прихвати израду докторске 

дисертације под називом „Утицај народних игара Косова и Метохије на развој моторичких 

способности деце млађег школског узраста “, те да покрене даљи поступак који је у складу 

са законским прописима и омогући израду предложене дисертације. 

Комисија предлаже да се за ментора одреди проф. др Далибор Стевић, редовни 

професор на Педагошком факултету у Бијељини. 

У Бијељини, 

1.07.2020. 
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