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„Пример је најбољи прекор“ је реченица коју сам давно чула и њену тачност потврдила у свом, 

сада више од деценију, раду са децом од 3 до 18 година. Можете деци небројано пута рећи шта 

треба да раде, опомињати их, али на крају она увек раде оно што виде од одраслих. 

Најбољи начин да мотивишете вашу децу да вежбају у изолацији у кућним условима јесте да се 

и ви укључите у вежбање, а поготово у њихово вежбње. Јасно вам је да ово не важи само за овај 

период изолације. Пример је, доказано, најбоља метода васпитања.  

Сада ћу вам описати један нераскидиви ланац који ја зовем МОТОРИКА – ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – 

ЕМОЦИЈА – СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, који ће вам показати зашто је важно да ви као родитељ/старатељ 

детету омогућите услове за развој моторике – вежбање – игру! 

Овај „ланац“ се најбоље ствара и јача од 3. до 12. године. Зашто? Зато што ми (стручњаци који се 

бавимо физичком активношћу деце) знамо да је то период најбурнијег моторичког развоја као 

и развоја нервног система. Такође, знамо да ако се овај период у развоју моторике пропусти 

изостаће развој јако важних способности које су битне за правилан развој детета. 

Овај период је најбитнији за развој многих моторичких способности, а нарочито координације 

која за последицу има развој нервних синапси, које доприносе развоју интелигенције. У том 

периоду дете је највише отворено за сазнање и истраживање света око себе, а покрет је 

најважније средство на том путу сазнања. 

Искусво ми показује да моторички способнија деца доживљавају више позитивних емоција у 

друштву, осећај самопоуздања – вере у своје способности, успеха, радости. Просто, јер чешће 

побеђују у моторичким играма, могу да скоче како желе, попну се и дохвате шта желе... Насупрот 

овоме, моторички слабија деца чешће доживљавају супротне емоције и не само то, већ су чешће 

искључена из спонтаних дечијих игара у друштву јер „сви у екипи желе оног бржег, спретнијег, 

јачег...“. Тако да се деца са боље развијеном моториком лакше социјализују. 

Оно што је најлепше у свему томе јесте то што се већина моторичких задатака за децу од 3 до 12 

године управо спроводи кроз њима најприхватљивију методу и уједно најефикаснију методу, а 

то је њено величанство ИГРА!!! 

Вежбајте и играјте се са својим дететом јер то је идеална прилика да упознате своје дете. Кроз 

моторичке игре и вежбе ћете видети црте личности свог детета, толеранцију на фрустрацију, 

стрпљење, упорност, како се носимо са успехом или неуспехом. Све ће се то показати када крене 

напор, када се победи или ипак не. Верујте ми, најбоље то видим када целој групи дам исту 

вежбу. Једни ћуте и раде иако им лопта сто пута испадне, тешко им је али толеришу 

непријатност, док други бесне или „чекају маму да то уради уместо њих“. 

Играјте се, вежбајте, упознајте се са својом децом и имајте на уму „када ако не сада“! 

 


