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Деци предшколског узраста је неопходно 
обезбедити могућност да на спонтан и
природан начин примењују разноврсне 
облике кретања. У раду са децом, приликом
избора врсата кретања и начина њихове 
примене треба имати у виду узрасне
карактеристике и психофизичке способности 
детета. Потребно је пре свега понудитидетета. Потребно је пре свега понудити
слободно кретање где би деца изразила своју 
машту и креативност. Поред тога, пошто дете 
нема довољно искуства, васпитач треба да 
створи представу о различитим врстама
кретања (да их покаже и објасни) као и да 
подстакне децу да их изводи, не
инсистирајући на техници извођења (Сабо, 
2013).



� Пожељно је користити мотивациона 

средства, као што су: похвала, музика, 

реквизити,справе, играчке и сл. приликом реквизити,справе, играчке и сл. приликом 

извођења различитих врста кретања.

� Данас све чешће предшколскe групe прелазe

границе норматива.

� Због безбедности, не само да недовољно 

подстичемо децу да се крећу, већ их и 

спутавамо.



� Пузање-једно од најзапостављенијих врста кретања (деца 
пузећи, главом и леђима дотичу препреку, не знају да пузе
лежећи, пузе једнолично – искључиво окренути лицем ка 
подлози, ослањајући се на колена и шаке).

� Питали смо децу на који начин би волели да изведу ову вежбу-
како бисмо стимулисали  децу на различите начине пузања.

� Да направимо „Тунел“ – справу испод које бисмо пузали- дечији 
одговори.

� Заједно са децом формирали смо задатак пројекта – Израда� Заједно са децом формирали смо задатак пројекта – Израда
препреке за савладавање простора.

� Од тетрапака, амбалаже за сок (За овај материјал смо се 
одлучили првенствено због безбедносних разлога), како се деца 
не би повредила приликом извођења вежбе. Затим, материјал је 
довољно лаган тако да деца могу да учествују у припреми и 
изради справе, а могу лако и да је постављају и преносе. Још 
један од разлога за избор овог материјала је подизање свести о 
рециклажи.

� Укључивање родитеља у васпитно-образовни рад.



Припремање материјала за рад 

(прање и сушење амбалаже)



Мерење



М.В. закључује да „Тунел“ треба да 

буде шири



Записничар



Одређена је одговарајућа ширина



Израда „Тунела“



РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗЛИЧИТИХ 

ВРСТА ПУЗАЊА



- пузање на коленима и шакама са подигнутим 

торзом, лицем ка подлози (као маца, као

куца)



- пузање у пару (браћа – близанци су изразили 

жељу да заједно пређу препреку)



- пузање на подлактицама и коленима са 

спуштеним торзом (као војник)



- бочно пузање ( на десној и на левој 

страни тела)



- пузање на леђима са различитим 

положајима руку





� По узору на претходни, следеће задатке 

су предложили С.П. и Л.М. - да су предложили С.П. и Л.М. - да 

направимо „Праве степенице“ и „Мост“.

� Деца и родитељи су учествовали у 

сакупљању материјала- тетрапака сока.



- израда препреке (деца спонтано доносе 

играчке - мајсторски алат: тестеру, чекић,

клешу... и „мајсторишу“)



- прелажење препрека



- након напорног вежбања, дошло је време за 

одмор. „Мост“ се претворио у „Удобан

кревет“ и „Аутобус“...



- ...а „Праве степенице“ у „Мотор“ и 

„Фотељу“



Евалуација

Приликом рада на пројекту смо развојем физичких 
активности подстицали прожимање са осталим 
областима васпитно-образовног рада:областима васпитно-образовног рада:

� Развој ликовног васпитања и естетског развоја

� Развој почетних математичких појмова

� Развој говора

� Развој музичког васпитања

� Упознава околине



� Овим пројектом смо мотивисали децу на одређене 
врсте кретања кроз игру и учење уважавајући њихове 
идеје, интересовања и потреба. 

� Деца су суочена са проблемским и пројектним 
приступом решавања задатака из области физичког 
васпитања, што је код њих нарочито подстакло 
развој моторике, когнитивни развој,

� усвајање функционалног знања, али и социјалне � усвајање функционалног знања, али и социјалне 
компетенције, 

� партнерски однос,

� заједништво, сарадњу са децом, самопоуздање, 
самосталност, сналажљивост, одговорност, 
креативност.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


