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Гимнастички садржаји за активности физичког васпитања у пред-школским 

установама 

 

Предмет ових гимнастичких  вежби извођењем вежби уз употребу различитих делова 

тела јесте да се код деце развију одређени индивидуални поступци и гимнастичке кретне 

вештине колутања, котрљања, савијања...итд. Деца треба да имају претходна знања и 

искуства основних (природних) облика кретања, посебно савијања, котрљања, ваљања, 

колутања. Васпитач треба да припреми децу за активност и избором добрих вежби 

обликовања помоћу којих ће се припремити одређене мишићне групе деца ће лакше 

усвојити нове гимнастичке вештине.  

Наставни гимнастички садржаји који се обрађују у овом узрасту су: колут напред, колут 

назад, стој на раменима (свећа), игла котрљање, тањир котрљање, јаје савијање. 

 

Колут напред 

Почетни положај је стојећи поред струњаче. Кажите деци да руке поставе на струњачу и 

целе шаке стављају на струњачу. Ноге које су у раскораку се исправе и глутеални део се 

подигне. Говори се детету да главу и врат савија према грудима и дете прави поваљку 

напред и окрет. Наравно увек деца раде уз асистенцију васпитача. Васпитач клечи са леве 

стране детета тако што своју леву руку ставља на цервикални део и говори детету да мора 

да савије главу и врат према грудима док десну руку ставља на глутеални део и на тај 

начин помаже детету да направи поваљку и колут. 



 

 

Колут назад 

Код колута назад пошто је тежа гимнастичка вежба разлажемо вежбу на пред-вежбе. 

Пред-вежбе за колут назад су: поваљка на леђима и стој на лопатицама уз прегибање ногу 

напред и назад. 

Код поваљке на леђима деца леже на струњачи, савијају ноге у колена, рукама обухвате 

ноге и гибају се напред назад као вага више пута. 

Стој на лопатицама са прегибањем ногу раде из лежећег положаја на струњачи на 

леђима. Руке се испруже и ставе поред тела, ноге се саставе и дижу више пута напред у 

вис и назад иза главе. Све време деца држе руке поред тела на струњачи. 

Када савладају ове пред-вежбе крећу у извођење колута назад. Из чучња или лежећи на 

леђима деца крећу у извођење колута. Руке су у узручењу, на знак васпитача крећу у 

назад, дланови су отворени и окренути према горе а брада је на прсима. Почетни положај 

је увек и завршни положај. Колут назад деца раде увек уз асистенцију васпитача који 

треба да стоји са стране и  ухвати дете око кукова. 



 

 

Стој на раменима свећа 

Почетни положај је лежећи на леђима. Дете заузме лежећи положај на струњачи. Руке  

испруже и ставе поред тела, ноге држе заједно, прсте на ногама састављене, колена се 

савију тако да додирну чело. Сада полако дете треба да почне да гура своје ноге у вис и 

подиже задњицу, у том положају треба да издржи три секунде. Полако се спуштају колена 

до главе, што спорије се спушта задњица на струњачу и враћа у почетни положај. Васпитач 

стоји са стране и помаже детету тако што их хвата за стопала и подиже у вис. Деца 

усавршавају вежбу понављајући више пута. 



 

 

Игла котрљање – раван окрет – око уздужне осе тела 

Пре извођења вежбе васпитач постерима упознаје децу са „игла котрљањем“. Васпитач 

постави струњачу, дете заузме лежећи положај на струњачи на леђима, дете руке 

испружи поред ушију и споји шаке, ноге се затегну и споје. Каже се детету да се што  

спорије котрља на страну све док се не врати на почетни положај на леђа. Васпитач 

мотивише децу и имитацијом  тако што им каже: „а сада децо замислите да сте палачинка 

која се увија и одмотава“.  Деца понављају више пута вежбу. 



 

 

Тањир котрљање – криви окрет око уздужне осе тела 

Почетни положај лежећи на струњачу. Дете треба да испружи руке и ноге само што ће 

овога пута подигнути за десетак центиметара и рике и ноге. Васпитач пре извођења вежбе 

помоћу постера показује деци вежбу. Када заузме положај дете се окреће полако на 

страну и одржава и ноге и руке изнад подлоге и у том положају се враћа на почетни 

положај. Да би лакше одржали ноге и руке изнад подлоге детету се дају две мање лопте 

које држи рукама и између ногу. 

Иста слика као број 4 горе, само са лоптом у рукама и другом лоптом иумеђу ногу. 

 

Јаје савијање 

Почетни положај је клечећи на потколеницама. Каже се деци да заузму клечећи положај 

на струњачи. Руке се ставе у узручење, прсти на ногама се  затегну, исправи се труп и 



поглед гледа право. Сада се дете полако савија напред и држи тело склупчано са 

коленима и рукама које држи испод чела. Када заврши вежбу стаје у почетну позицију. 

 


