
ПРИРОДНИ И КОНСТРУИСАНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА 

 

Ходање и трчање 

Ходање и трчање, као природни облици кретања се могу изводити свуда и на сваком месту, а скоро да 

нема активности где нису заступљени. Треба нагласити да ови облици кретања имају велики значај на 

телесни раст и развој, све органе и системе, а посебно на кардиоваскуларни и респираторни систем, 

на покретљивост зглобова и мишића, једном речју усавршавању моторике у целини. Пожељно је 

вежбе ходања и трчања реализовати на различитим теренима, различите конфигурације, а 

најделотворније је у природи. При ходању и трчању ученици могу бити у различитим формацијама, а 

увек треба указивати ученицима на значај  правилног  ходања и трчања. 

 

            

  

            Сл. 1. Трчање преко препрека                   Сл. 2. Трчање у колони 

 

Имајући у виду да су активности трчања врло динамичне потребно је водити рачуна о безбедности 

ученика. Потребно је перцизирати правац и брзину кретања да не би дошло до сударања. У циљу 

учења ходања и трчања примењују се разни начини ходања и трчања, у различитим положајима и кроз 

различите форме. 

        

Примери вежби ходања и трчања 

 

 Ходање и постројавање у врсту, колону, круг; 

 Ходање напред, назад, лево, десно; 

 Ходање на различите начине (као војник, као паун, као медвед, уз брег, низ брег, по линији, 

око препрека, преко препрека (сл.1.), између препрека, ходање уз тактирање, у различитом 

ритму, по справама, са променом дужине корака, са променом смера, у колони (сл. 2.) ...); 

 Ходање по разним теренима (равним и неравним), по различитим подлогама, у природи 

између дрвећа; 

 

   



                 

 

    Сл. 3. Трчање  са променом смера           Сл. 4. Трчање у природи                  

 

 Трчање на различите начине (трчање у јатима, опонашањем срне, коњића, као возић, уз 

брег, низ брег; 

 Ходање у чучњу, получучњу, четвороношке; 

 Ходање – трчање, трчање – ходање, претрчавање са једног места на друго (сл.3.), брзо 

трчање из различитих положаја, трчање са променом смера, наизменично ходање – трчање – 

ходање, трчање по кругу, изеђу справа, са преношењем реквизита, трчање појединачно, у 

пару, групи, ..), из високог старта; 

 Ходање са вучењем и ношењем, ходање са опонашањем; 

 Брзо трчање на 10, 20 и 30 метара; 

 Трчање на предњем делу стопала, трчање са мењањем брзине, трчање из високог старта, 

трчање у месту. 

Кад год временске прилике дозвољавају ходање и трчање треба спроводити на отвореном простору 

уз коришћење природних препрека (сл. 4.). Препоручљиво је да наставник трчи на челу колоне или 

ученици који су слабији, како би се темпо трчања одредио према њима. Трчање у природи је уједно 

добра припрема за крос. 

 

Скакање и прескакање  

Ове облике кретања човек користи углавном у савлађивању препрека које му се нађу на путу његовог 

кретања. Могу се примењивати на сваком часу, а њихов утицај на организам је вишеструк: повољно 

утичу на развој мишића ногу, мишиће трупа, јачање зглобова, унутрашње органе, јачају 

самопоуздање, одважност. Због своје једноставности и приступачности, скакање и прескакање 

примењују се често, а може се скакати: у дубину, даљину, висину, преко природних и 

импровизованих  препрека. Без обзира где се кретање изводило увек треба водити рачуна да места 

одскочишта и доскочишта буду еластична и мека, како не би долазило до повређивања. За доскок 

могу послужити: песак, пиљевина, струњаче, паркет, трава. Важно је да подлога не буде клизава и да 

висина, дубина и даљина доскочишта буду примерени узрасту. 

У почетку се обично примењује скакање са опонашањем, разне игре како би се позитивно утицало на 

физички и психички развој ученика, а касније се дају сложенији задаци којима се увежбава одраз, 

залет и доскок (доскок треба да буде на предњем делу стопала мало савијених колена).  

 

Примери вежби скакања и прескакања 



 Скокови са опонашањем (као зека, врабац, коњић); 

 Скокови из обруча у обруч, из круга у круг, из „гнезда у гнездо“, прескакање преко „потока“ из 

места, са залетом; 

 Прескакање преко ниске ограде (на произвољан начин, суножно, бочно), прескакање у пару 

са држањем за руке; 

 Прескакање преко палице, скакање преко палица у низу, прескакање палица у пару, скакање 

преко грма, наскоци и саскоци са шведске клупе, скакање преко конопца (из места, из залета, 

са повећањем висине), прескакање ластиша; 

 Прескакање вијаче на различите начине (једноножно, суножно, суножно са међупоскоцима, у 

кретању, претрчавање испод вијаче која се окреће, утрчавање, прескакање вијаче и 

истрчавање, то исто удвоје, утроје; 

 Скок удаљ из места, из залета, скок увис са залетом, скокови у даљину, с ноге на ногу, са једног 

краја „потока“ на други крај, која ће врста даље скочити, ко ће у колони најдаље скочити, 

скокови у даљину са ноге на ногу); 

 Наскок на повишења, саскок са окретом на леву, па на десну страну; 

 Скок удаљ згрчном техником (дужина и брзина залета је према жељи, односно сваки ученик 

креће са места и брзином која му одговара);  

 Скок увис корачном техником (маказице), скок увис са различитом дужином залета. У процесу 

обуке сви ученици морају увежбати залет и са леве и са десне стране, а како се висина 

повећава свако скаче са стране која му одговара, с обзиром на одразну ногу. 

                             

 

                                                                         Сл. 5. Полигон препрека 

За савладавање скакања и прескакања може послужити полигон на коме се задаци изводе у 

низу. Сви задаци које садржи полигон треба претходно добро савладати. 

Опис полигона: Стаза је дужине 20 до 25 метара, у дужини од 6 метара поставе се обручи и 

прескачу са ноге на ногу; дуж клупе у упору за рукама померати се напред суножним поскоцима, с 

једне на другу страну клупе; залетом од три до четири корака наскочити суножно на повишење 

шведског сандука до висине од 40 cm, доскочити са сандука на обе ноге, залетом прескочити попреко 

постављену струњачу, залетом дохватити балон који виси и „зечјим“ поскоцима стићи до циља (сл. 5). 

 

Бацање, хватање и гађање 

Вежбе бацања, хватања и гађања ученици радо изводе, а због њиховог вишеструког значаја 

треба им посветити посебну пажњу још од првог разреда. Њима се утиче на јачање мишића руку, 

раменог појаса, грудног коша, леђа, мишиће шаке и прстију, на јачање зглобова, на развој моторичких 



способности, а пре свега на развој прецизности, снаге, спретности и координације. Ови природни 

облици кретања могу да се изводе  у различитим условима (у сали, на игралишту, у природи, на 

излету),  ученици могу да бацају различите предмете (лопте, лоптице, каменчиће, медицинке, палице, 

снежне грудве, куглу), са различите удаљености, у покретне и непокретне циљеве. Бацање изводити 

равномерно десном и левом руком,  бацати у одређеном  смеру, са назначеног места и на договорене 

команде, како не би било могућности да дође до повређивања. Предмети се могу бацати у вис, у даљ, 

замахом руку одоздо и одозго, са стране. 

Гађање је слично бацању, али се више инсистира на прецизности, па се може рећи да је гађање 

прецизно бацање, јер је неопходно проценити удаљеност, потребна је већа усклађеност покрета, већа 

пажња и  концентрација, фина координација. Приликом гађања сви се ученици морају налазити иза 

црте која је одређена као место одакле се гађа. Морамо водити рачуна да циљ који се гађа, тежина и 

величина предмета којим се гађа одговара узрасту ученика. У почетку трба бацати мање предмете у 

веће циљеве, хватати и додавати са мање удаљености, задатке најпре савладати у месту, а касније у 

кретању. Често треба организовати такмичења, јер тако више долази до изражаја бацачка способност 

ученика и већа је мотивација за извођење ових облика кретања. 

 

Примери вежби бацања,  хватања и гађања 

 Бацање лоптице у даљ и у циљ јачом и слабијом руком, из места и кретања; 

 Бацање лоптице преко препрека, бацање и хватање лопте на различите начине (обема 

рукама, једном руком), додавање у паровима (одоздо, у висини груди, изнад главе обема 

рукама); 

 Бацање лопте о зид и хватање, бацање лопте о зид, пљесак и хватање обема рукама, бацање 

лопте на гол из кретања, бацање лопте увис, хватање и додавање; 

 Бацање лопте увис, окрет за 360˚ и хватање, бацање и хватање лопте преко мреже у пару, 

бацање лопте на под и хватање после одбијања; 

 Елементарна игра“нека бије, нека бије“; 

 Бацање медицинке обема рукама изнад главе, са стране, у даљ левом руком, десном, преко 

конопца, бацање у круг; 

 Бацање и хватање обруча, бацање различитих предмета у вис, у даљ, у хоризонталну и 

вертикалну мету; 

 Штафетне игре са додавањем од једног до другог ученика; 

 Обарање чуњева, елементарне игре „између четири ватре“ и „нека бије“; 

 Гађање у циљ са различите даљине (у гол, у кош), гађање из места, кретања, преко препреке; 

 Гађање лоптицом у козлић, медицинку, гађање у медицинку која се котрља, гађање лопте у 

ваздуху, гађање лоптом у одређени део гола; 

 

Пузање, провлачење и пењање 

Пузање је природни облик кретања који се изводи у лежећем положају уз наизменично 

одупирање о подлогу рукама или ногама, или  истовремено и рукама и ногама. Може да се изводи на 

стомаку, леђима, на боку. Вежбе пузања могу се изводити у различитим правцима: напред, назад, око 

препрека, преко препрека, низ косу раван, уз косу раван, кружно, са ношењем и гурањм предмета. 



Може се изводити на различитим подлогама, али увек треба водити рачуна о хигијени подлоге и 

исправности и стабилности препрека. Најприкладније је  извођење у фискултурној сали, на паркету, те 

га треба планирати за реализацију у зимском периоду. Пузање се може изводити и на шведској клупи, 

по струњачама, преко спојених столова. 

Вежбе пузања су деци интересантне, њихов значај је велики, а приликом пузања ангажују се 

сви делови тела, односно целокупна мускулатура и зглобови. Повољно утичу на: раст и развој, 

правилно држање тела, развој унутрашњих органа и система, развој свих мишићних група, 

покретљивост свих зглобова, посебно покретљивост карлице и њено правилно формирање, на 

покретљивост кичменог стуба и развој моторике.  

Код реализације вежби пузања мора да се води рачуна да  подлога на којој се изводи пузање 

буде глатка, како се не би стварао отпор. Са применом вежби пузања не трба претеривати јер су 

напорне, најбоље је комбиновати их са ходањем. 

Провлачење као природни облик кретања користи се у разним ситуацијама и у комбинацији 

са осталим природним облицима кретања, а најчешће са ходањем, трчањем, пузањем и пењањем. 

Доприноси покретљивости свих зглобова, ангажује мишиће целог тела, развија орјентацију у простору, 

окретност, сналажљивост и одважност. Провлачење кратко траје, не изискује превише напора, те га 

деца примењују у слободној игри. Провлачење се може изводити: у стојећем положају, четвороношке, 

у почучњу, чучњу и лежећем положају. Провлачење се може изводити између справа, испод и кроз 

разне справе (рам шведског сандука, тунел, испод столице, клупе, испод козлића, греде, између 

притки разбоја, између клупа, столица) (сл.6). Неопходно је код примене провлачења водити рачуна о 

стабилности и исправности справа. Провлачење може да се изводи појединачно, у пару. Вежбање се 

може отежати ношењем  лакших реквизита и постављањем више различитих препрека. Вежбе 

провлачења често се изводе у савијеном положају, те је пожељно после провлачења урадити вежбе 

истезања. У лежећем положају провлачење се може изводити на леђима, стомаку и боку. Код 

провлачења не треба увек да се иде главом напред већ понекад прво ногама, јер провлачење ногама 

напред изискује више сналажљивости, пажње, интересантније је, а и теже. 

                                                                                                                                           

                                     

    Сл. 6. Провлачење кроз обруч и оквир               Сл.7. Пењање на рибстол 

 

Пењање се може реализовати у различитим условима (у фискултурној сали, дворишту, у 

природи). Изводи се наизменичним померањем руку и ногу, или посебно руку, посебно ногу. Најчешће 

се изводи четвороношке хватањем, придржавањем или опирањем, у усправном ставу. Може се 

пењати  на столице, клупе, морнарске лестве, уз кaнaп, мотку, косо постављену шведску клупу, на 

козлић, шведски сандук, греду, разбој, на зид,  рибстол (сл. 85.), ограду, дрво, уз степенице. У природи 

пењање се изводи уз брдо, дрво и друге природне препреке. Пењањем се ангажују мишићи раменог 

појаса и руку, мишићи ногу, утиче на покретљивост зглобова раменог појаса, кукова, утиче на правилно 

формирање кичменог стуба. развија координација, спретност у савладавању висине и препрека, 

одлучност, упорност, храброст, савладава страх од висине. Имајући у виду да пењање има практичну 

вредност у свакодневном животу, треба му поклонити посебну пажњу. 

С обзиром да вежбе пењања носе са собом и одређену дозу опасности, неопходно је предузети 

мере обезбеђења, посебно кад се ради о пењању на справе. Ученици у млађем школском узрасту могу 



да се пењу у првом и другом разреду до 2,5 m висине, у трећем и четвртом разреду 3- 4m висине. Ако 

се изводи пењање на справе, силажење мора да се изводи на исти начин као и пењање, прехватом, а 

не склизавањем низ уже, шипку или дрво. Ученицима скренути пажњу да је опасно саскакати са веће 

висине рибстола, лестви или дрвета. Кад год је могуће неопходно је испод справа поставити струњаче. 

Уколико је потребно, учитељ (наставник) ће мање спретнијим ученицима помагати да се попну, 

бодрити их, придржавати и подстицати их, како би сви успешно извршили пењање и силажење са 

справа.  

Ученици морају да прихвате правило „ није важно ко ће се пре попети на справу, већ ко ће то 

да уради правилније“. То важи и за силажење. Ученицима указати који је начин пењања 

најекономичнији. Неке вежбе провлачења и пењања могу се изводити фронтално или у колонама и 

врстама. 

Примери вежби пузања, провлачења и пењања 

 Пузање по тепиху од струњача (поставити неколико струњача у низу); 

 Провлачење кроз три обруча постављена у низу на одређеној удаљености, кроз рамове 

шведског сандука; 

 Провлачење кроз „тунел“ од ученика који стоје у колони у раскорачном ставу; 

 Пузање на леђима, боку и трбуху, без и са ношењем предмета; 

 Четвороножно пузање по тлу, по косој равни (косо постављена клупа, даска, лестве), пузање 

по шведској клупи са провлачењем кроз обруч; 

 Пузање око препрека (чуњева, медицинки); 

 Пузање четвороношке са провлачењем испод гимнастичких справа, столице, кроз обруч, 

испод друга у раскорачном ставу; 

 Пузање и провлак  испод два козлића са гурањем медицинке; 

 Ученици се налазе у колони испред које су у размаку постављена 3 – 4 обруча или рамови 

шведског сандука. Ученици се пузећи потрбушке, на леђима, а потом на боку провлаче кроз 

обручеве; 

                              

 

                                                Сл. 86. Пењање, провлачење, пузање 

 

o Ученици се поделе у 2–3 колоне испред којих се постави полигон са задацима пузања, 

пењања и провлачења (пењање уз конопац, силажење преко коња, пузање и провлак 

кроз обруч, пењање на козлић, силажење, пузање и провлак испод оквира шведског 

сандука, (сл. 86). 

o Пењање на шведске лестве до половине и силажење, пењање на шведски сандук уз 

помоћ лестви, пењање на козлић уз помоћ клупе; 

o Пењање по косо постављеној клупи, а силажење низ лестве, пењање и силажење по 

косој равни; 



o Пењање на шведске лестве и саскок, пењање на справу и спуштање низ конопац, 

пењање уз конопац, а силажење преко справа; 

 Елементарна игра „Поплава- град“; 

o „Хваталица спасавањем пењући се на клупу“; 

o „Ловац“ – игра у којој се ученици спашавају пењањем на справе; 

 

Дизање и ношење 

Дизање и ношење су два нераздвојна облика кретања који имају широку примену у 

свакодневном животу. 

Вежбама дизања и ношења утиче се позитивно на раст и развој, на телесно јачање, а посебно 

на јачање мишића раменог појаса и руку, трупа и мишића ногу. Код подизања и ношења терета битно 

је водити рачуна о правилном дисању. 

Ношењем лакших предмета на глави стварају се навике лепог и усправног држања тела. 

Дизањем и ношењем утиче се на развијање окретности, радне спретности, самоиницијативе, 

задовољства и сарадње међу ученицима. Преношењем предмета стиче се искуство о тежини, 

величини и облику предмета и подешава мишићни рад зависно од тежине предмета. 

 Да би се нешто носило, треба прво да се подигне, зато децу треба научити на који начин треба 

подизати, носити и одлагати предмете. Осим тога веома је важно водити рачуна о тежини предмета 

који ученици  носе. Од ситнијих предмета ученици могу да носе лопте различитих величина и тежина 

(сл.87.), врећице са песком, палице, чуњеве, обручеве и друге предмете. Предмете треба подизати са 

тла из почучња, без трзаја, како не би дошло до повреда лумбалног дела кичменог стуба (сл.88.). 

Ученици млађих разреда не треба појединачно да носе предмет тежи од 5 kg. Реквизити који се дижу 

морају бити примерени по величини и тежини способностима ученика. Тежи предмети могу да се носе 

групно, чиме се развија смисао за заједнички рад и сарадњу, доприноси радном васпитању и стицању 

искуства потребних у свакодневном животу. Код групног ношења предмета важно је да свако у групи 

зна где му је место, сви треба у исто време да подигну предмет,  да га пренесу до одређеног места, и 

сви у исто време да спусте предмет који су преносили (струњача, греда, шведска клупа, шведски 

сандук, козлић, даска, клупа). Ученицима треба скренути пажњу да приликом заједничког извођења 

задатка мора да постоји ред и дисциплина,  да сви мора да  учествују одговорно и солидарно (дешава 

се да неко од ученика намерно испусти предмет који носе заједнички те може доћи до повреде 

ученика). Ако у школи нема справа, наставник може да импровизује предмете које ће ученици носити 

(цигле, гајбе, школске торбе, балване, пластичне балоне и флаше напуњене водом или песком,....). 

                                                                                                                                        

       

 

  

Сл. 8. Ношење лопте на разне начине                                  Сл.9. Правилно и неправилно дизање 

                                                                   



Ове вежбе могу се реализовати у свим просторним условима и у свим годишњим добима. 

                                                                 

 

                Сл. 10. Преношење струњаче                                       Сл. 11. Ношење друга 

          

Примери вежби дизања и ношења 

 Преношење разних ситних предмета са једног краја сале на други, из круга у круг; 

 Ходати и носити предмете испред тела, на глави, носити предмете између сталака, 

преко греде, шведске клупе, с предметом се провући испод конопца; 

 Ношење врећице са песком на рамену, обема рукама испред тела, штафетно 

преношење врећице; 

 Преношење лопте која се са пода подигне двема палицама и тако преноси од ученика 

до ученика; 

 Подизање и ношење предмета уз и низ брдо, преношење камења, цигли; 

 Ношење струњаче (сл. 10.), 

 Два ученика направе „столицу“ и преносе трећег ученика до назначеног места, улоге 

се мењају (сл.11.); 

 По четири ученика преносе козлић држећи га за по једну ногу; 

 Два ученика држе палицу на коју седа трећи и тако га преносе, улоге се мењају како 

би сви дизали и носили трећег; 

 Ношење шведског сандука, „ко ће пре поставити справе“, „ко ће лепше поспремити 

салу“; 

 У пару ношење столице на више начина. 

Вучење, потискивање и надвлачење 

 Вучење, потискивање и надвлачење, као природни облици кретања имају велики значај на 

јачање снаге целокупног организма и  ангажовање  мускулатуре целог тела, а посебно на повећање 

статичке снаге. Вежбе вучења, потискивања и надвлачења могу бити доста напорне, те је потребно да 

се  прави пауза између два вежбања. Ове вежбе имају свој почетак, ток и крај, одређен простор на 

коме се изводе (круг или линија), правила која се морају поштовати, тако да се учитељу (наставнику) 

пружа могућност широког васпитног деловања (васпитавање такмичарског духа, упорности, 

самоконтроле, фер-плеја). Треба их изводити по јасним, чврстим и унапред договореним  правилима. 

Оно што је добро треба истаћи и похвалити, а оно што не ваља треба сузбијати. Недозвољено је 

коришћење некоректних поступака: увртање руке, голицање, саплитање, штипање, измицање или 

испуштање партнера. Ове вежбе код старијих ученика доводе до повећања дозе агресивности, те је 

потребно то спречити и контролисати. По завршетку задатка од ученика захтевати да седну, и седећи 

сачекају да сви други заврше задатак. 

 



                                      

 

           Сл. 12. Ко ће кога                               Сл. 13. Ко ће кога одгурати даље „избацити из равнотеже“   

 

За извођење ових вежби најбоље је формирати парове или групе уједначених способности (по 

висини и тежини), да су истог пола, тако да сви имају подједнаке шансе за успех, што ће повећати 

мотивацију за извођење ових вежби.  

Потискивање, вучење и надвлачење може да се ради у стојећем ставу, лицем у лице један према 

другом (упирање длановима), у седећем положају упирући се длановима, леђима, стопалима. Смисао 

извођења ових вежби у паровима је у томе да се ученици такмиче у одмеравању снаге, окретности, 

брзине, сналажљивости, да упознају своје способности, развију тежњу за истицањем, мотивацију за 

победом. Могу се изводити директним контактом  или преко разних реквизита (лопта, медицинка, 

палица, конопац) и справа (козлић, клупа, греда и сл.). Могу да се примењују у свим условима и свим 

годишњим добима. Веома је важно код примењивања ових природних облика кретања мотивисати 

децу. Треба их научити да пораз и победу приме подједнако, да се у игри и губи и побеђује. Ако постоје 

услови сви парови или групе могу истовремено да крену са извршавањем задатака. 

Приликом извођења вежби треба водити рачуна о реквизитима и да подлога не буде клизава, 

како не би долазило до повређивања. 

 

Примери вежби вучења, потискивања и надвлачења 

 Два ученика седе упирући леђа у леђа, и потискују се ко ће кога гурнути до зида; 

 Ко ће кога „избацити из равнотеже“ (сл.12.); 

 Ко ће кога одгурати даље. Два детета у стојећем положају потискују се да виде ко је јачи 

(сл. 13.), у седећем положају у пару потискују се стопалима; 

 Подизање пара из седа (парови су окренути лицем један ка другом, спојених стопала, 

погрчених ногу, држећи се за руке покушавају један другог да подигну од тла; 

 Гурање колица, гурање пара ван круга, гурање козлића, отимање струњаче; 

 Надвлачење канапа преко црте, надвлачење рукама у седећем положају, надвлачење и 

опирање у седећем положају у раскорачном ставу; 

 Елементарна игра „Два јарца на брвну“, „Борба за острво“, „Ко ће срушити чуњ“; 

 Клацкалица, потискивање из обруча; 

 Надвлачење палицом, отимање медицинке вучењем, 

 

 

Вишење и упирање 

 

Вишење и упирање  у млађем школском узрасту у свакодневним активностима не примењују 

се често, ако се и примењују,  трају кратко. Најчешће се срећу у елементима гимнастике: на круговима, 

вратилу и разбоју, као и у корективној гимнастици за истезање кичменог стуба. Вежбама вишења и 

упирања јачамо мишиће руку и раменог појаса и опуштамо и истежемо мишиће који су затегнути током 

целог дана. Утичемо на правилно држање тела, на јачање истрајности, самопоуздања, спретности, 



координације, одважности, брзине, упорности. За извођење ових вежби потребна је снага руку и 

раменог појаса, што још увек није карактеристика ученика млађег школског узраста. Вежбе је најбоље 

изводити у сали на справама које треба да су чврсте и добро фиксиране, а висина дохватна. Код 

извођења вежби вишења и упирања потребно је формирати групе по висини, како би се подесила 

висина справа, а простор испод справа треба обезбедити струњачама како би се избегле повреде. Због 

слабости мускулатуре руку и раменог појаса често је неопходна асистенција учитеља (наставника) у 

смислу држања ученика за надлактице или подизање. Ако се вишења и упирања изводе у природи где 

за то има услова, треба проверити чврстину грана (да нису суве и труле), испод дрвећа уклонити гране, 

камење, а терен испод мора бити раван, земљан или травнат. 

 

Примери вежби вишења и упирања 

 Ученици стоје у колони поред справе чија је притка дочелне висине. Ученик стане испод 

притке, ухвати се за њу и у чистом вису погрчених ногу креће се дуж притке; 

                                       

 

                    Сл. 14. Чисти вис на вратилу          Сл. 15. Мешовити вис на паралелном разбоју 

                                                       

o Помицање у вису на рибстолу са једног на други крај притке (сл.14.); 

o У чистом вису, на дохватној притки згрчити ноге и «возити бицикл»; 

o Вис завесом о потколено (сл. 15.). Из мешовитог виса предњег одразом једне ноге и 

замахом друге издићи ноге и кукове према притки, одразну ногу провући између 

руку, пребацити је преко и ослонити је на притку потколеном (вис завесом о 

потколено); 

o Ученик се закачи ногама за ручке кругова и у упору за рукама се креће лево-десно; 

o Ученици стоје у више колона наспрам шведске клупе и један по један из колона из 

упора лежећег за рукама са стопалима на клупи окрену се за 180˚ у упор лежећи пред 

рукама и обрнуто неколико пута. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

Вежба као основно средство физичког васпитања 
 

 

„Физичка вежба је основно средство физичког васпитања и представља свесну кретну 

активност усмерену на трансформацију антрополошких карактеристика и способности 

човека у циљу његовог развоја до планираног нивоа“ (Момчиловић, 2008: 201). 

Покрет и кретање представљају основне физичке активности и најважније 

карактеристике живих бића. Кретање је премештање тела у простору и одвија се под 

непосредном контролом СNS, при чему се  унапред испланирани покрет дешава по тачно 

утврђеном редоследу. Систематским понављањем физичких вежби изазивају се позитивне 

промене човекових способности од почетног до жељеног стања. Сваки покрет има своје 

структурне елементе, а то су: просторне, временске и енергетске карактеристике покрета  и 

елементи ритма.  

 

 

Просторне карактеристике покрета 
 

У односу на простор главне карактеристике покрета и кретања су: почетни, прелазни 

и завршни положај, правац и обим (амплитуда) покрета.  

Свака физичка вежба изводи се из неког почетног положаја из кога је најефикасније и 

најлакше њено извођење (при чему ослонац није увек само на стопалима, већ и на неким 

другим деловима тела). Од њега зависи извођење покрета, правац, обим и утицај на 

организам. Најчешће положаји су: стојећи усправан став, раскорачни став, клечећи, седећи, 

лежећи, чучећи, висећи положаји који имају више варијанти. 

Прелазни положај представља моменат преласка са једног на други ток кретања. 

Покрети појединих делова тела или целог тела могу се одвијати у различитим правцима што 

доприноси ангажовању различитих мишићних група и комплекснијем утицају на организам. 

Понекад је неопходно одређене вежбе изводити по строго дефинисаним захтевима у правцу 

кретања као што су: вежбе обликовања, плес, гимнастичке вежбе. Код игара не постоје 

унапред дефинисани правци кретања, избор у ком правцу ће се кретање изводити остаје 

учеснику у игри и  зато су игре важни садржаји за развој многих способности, а пре свега, 

координације. 

Завршни положај је резултат датог кретања и показује нам да ли је вежба добро 

изведена (завршни положај код прескока, колута). 

Обим покрета је важан и од њега у великој мери зависи утицај вежбе на организам. 

Већи обим покрета захтева и већи рад мишића, а зависи од анатомске грађе зглоба, 

еластичности веза и мишића око зглоба. 

 

 

Временске карактеристике покрета 
 

Којом ће се брзином изводити покрет зависи од брзине контракције мишића на коју 

утиче средина у којој се врши покрет (вода, ваздух, маса покренутог тела) и унутрашњих 

фактора (стање мишића, нервног система). Брзина је релативан појам, јер оно што је за 

некога брзо, за другог је споро. Брзина утиче на резултат, али и на организам, пре свега на 

кардиоваскуларни и респираторни систем. Треба бити опрезан у раду са децом јер брзо и 

дуготрајно напрезање може утицати негативно на органе и системе. 

 



 

Енергетске карактеристике покрета 
   
Главни енергетски елементи физичког вежбања су: интензитет, трајање и карактер 

кретања.  

Одређивање интензитета вежбања представља захтеван посао, јер је потребно са 

што мањим нервно-мишићним напрезањем постићи што већи резултат. Уколико је више 

мишића укључено у решавање неког задатка, утолико је мање њихово нервно-мишићно 

напрезање и обратно. 

Трајање кретања је елеменат вежбе који означава дужину извођења кретања. 

Вежбе у односу на карактер кретања могу бити статичке и динамичке. Код 

динамичких вежби долази до наизменичне контракције и опуштања мишића, а код статичких 

вежби долази до контракције мишића који одржавају одређени део тела у истом положају 

дуже време. Статичке вежбе у дужем извођењу могу неповољно да утичу на 

кардиоваскуларни и респираторни систем, те није препоручљиво да се примењују често код 

ученика млађег школског узраста. Динамичке вежбе су корисније од статичких због свог 

физиолошког утицаја на организам. 

 

 

Ритам кретања 
 

Ритам покрета је временска карактеристика којом се исказује фрекфенција покрета у 

јединици времена. Ако је брзина  кретања иста на целој путањи онда је то равномерно 

кретање, ако се брзина кретања мења ради се о неравномерном кретању. Кретање може бити 

максимално брзо, брзо, средње брзо, споро и веома споро. 

Деци треба дозволити да изводе вежбе оним ритмом који њима највише одговара. 

Ритам извођења вежби помаже правилном смењивању рада и одмора, напрезања и 

опуштања, убрзавања са успоравањем. Ако се све равномерно распореди утрошак енергије је 

мањи, а покрет складнији и ефикаснији. Прави избор у одређивању ритма при вежбању је 

битан предуслов успешне реализације постављених задатака у вежбању. 

 

 

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА  
 

 

Многе анализе показују да настава физичког васпитања не даје очекиване резултате и 

не задовољава у потпуности потребе ученика, што се посебно односи на примену вежби 

обликовања у припремној фази часа. Колики је значај вежби обликовања говори и чињеница 

да је предвиђено наставним планом и програмом да се примењују на сваком часу. 

Вежбе обликовања или како их још зову „просте вежбе“ су координационо 

једноставне за извођење, али ученицима је потребно доста труда како би могли да их изводе 

правилно, прецизно и функционално ефикасно.  

 Терминологија вежби обликовања, код нас, у употреби је од половине двадесетог 

века. Многи термини који се данас користе у вежбама обликовања преузети су из чешког 

језика, али до данас није било покушаја да се нешто промени, тако да је садашњу 

терминологију прихватила већина стручњака из области физичке културе. 

У свету, као и код нас постоји велико шаренило у називу ових вежби. Тако на пр. у 

Швајцарској могу се наћи под називом „образовање кретања и држање тела“, у Белгији 

називају их „припремним вежбама“, у Француској „вежбе за гимнастику и развој тела“ 

(преузето Стојиљковић, 2002: 181). Код нас их још зову „просте вежбе“ (Опавски, 1954), 

„двоставне“ (Матић, 1978) итд. Код нас је највише уврежен назив „вежбе обликовања“, те 

ћемо га и ми користити у даљем тексту. 



Основна функција вежби је обликовање апарата за кретање, посебно јачање мишића, 

одржавање покретљивости зглобова и смањење мишићне напетости. Посебан значај вежби 

обликовања огледа се у утицају на правилно држање тела, што представља један од 

најважнијих задатака у настави физичког васпитања. Развојем и јачањем пре свега леђних, 

трбушних и мишића стопала, стварају се услови за нормалан раст и развој унутрашњих 

органа, што је од пресудног значаја за нормалан раст и развој деце у целини.  Нарушавање 

правилног држања тела има негативан утицај на правилан рад појединих органа, што доводи 

до поремећаја рада читавог организма. Учитељ (наставник) треба да зна дејство сваке вежбе 

коју примењује, да зна да објасни ученицима  важност вежби обликовања за њихов правилан  

раст и развој. 

Често се дешава да наставници поклањају пажњу само главном делу часа, 

изостављајући припремну фазу када се изводе вежбе обликовања, не поштујући структуру, 

своде час на импровизацију или га замењују другим часовима. 

 

Подела вежби обликовања са здравственог аспекта 
 

Вежбе обликовања се у пракси могу примењивати као вежбе за: 

 превенцију и стимулацију; 

 компензацију и 

 корекцију. 
 

Превентивна и стимулативна улога вежби обликовања подразумева одржавање 

функционалних способности локомоторног апарата на повећаном нивоу, за моторичке акције 

веће координационе сложености и радног оптерећења у каснијем периоду. Због своје 

једноставности, малог броја понављања и недовољног оптерећења, неопходно је изводити их 

свакодневно. Међутим, веома је мало оних који се придржавају тог правила. Деца их 

углавном упражњавају само у школи, углавном на часовима физичког васпитања, у трајању 

од десет минута, 2 до 3 пута недељно  што је недовољно за постизање неких већих ефеката. 

Компензаторна улога вежби обликовања огледа се у јачању мишићних група које су 

мање ангажоване у свакодневним активностима (коси трбушни мишићи, мишићи задње ложе 

бута). Примењују се у трајању од 15 до 20 минута дневно. 

Корективна улога вежби обликовања огледа се у отклањању слабости мишића, 

њихове напетости и слабе зглобне покретљивости. Ове вежбе се користе на часовима 

специјалног корективног  вежбања у циљу отклањања лошег држања тела и одређених 

постуралних поремећаја. Могу се користити и као средство рехабилитације у 

постоперативном току. 

Ради лакшег сагледавања и изучавања вежбе обликовања се могу класификовати 

према функционалној и тополошкој основи. 

 

Подела вежби по основу функционалног утицаја на организам 
 

По основу функционалног утицаја на организам деле се на вежбе за: 

 јачање (еутонију), 

 растезање (истезање) и повећање покретљивости зглобова (елонгацију) и  

 лабављење (релаксацију). 
 

Вежбе за јачање мишића су покрети појединих делова тела или целог тела  којима се 

савлађује неки отпор (згибови, склекови, вежбе на справама, чучњеви, дизање и спуштање 

појединих  делова, или читавог тела, вежбе у паровима где се супротставља снази сувежбача, манипулација 

различитим реквизитима, вежбе са справама и на справама, вежбе у води, на снегу и песку). У млађем 

школском узрасту веома је важно примењивати вежбе јачања, посебно оне мускулатуре која 

омогућава правилно усправно држање тела. 



Вежбама растезања (истезања) настојимо да неком спољашњом силом истегнемо 

одређени мишић или групу мишића преко њихове нормалне дужине у мировању, како би 

обезбедили мишићни тонус који ће омогућити најефикаснији учинак при њиховом 

активирању. Овим вежбама се постиже и одржава правилна дужина и мекоћа мишића и 

покретљивост зглобова. Најчешће вежбе растезања су разна кружења главом, трупом, 

екстремитетима, отклони, заклони, претклони, заножења, предножења, сукања итд.  

Вежбама лабављења утичемо на опуштање и смањење напетости у мишићима и 

зглобовима. Покрети код ових вежби одвијају се уз помоћ силе теже или инерције (када се 

подигнута рука спусти да падне, махање рукама и ногама као клатно, заузимање активног и 

опуштеног става). Уколико мишићи нису релаксирани смањује се њихов радни учинак. 

Људском организму одговара динамички рад, при чему се мишићи наизменично контрахују 

и опуштају. 

У млађем школском узрасту највише пажње посветити вежбама јачања. По основу 

функционалног деловања прво се раде вежбе растезања (Марковић, 2010: 85). 

 

Подела вежби по основу утицаја на поједине делове тела 
 

По основу тополошке поделе разликујемо: 

 вежбе за руке и рамени појас; 

 вежбе за развој мишића трупа; 

 вежбе за карлични појас и ноге. 
 

Примена вежби обликовања изискује добро познавање главних мишићних група и 

њихову улогу. 

 

Вежбе за руке и рамени појас 
 

Рамени појас представља сложен коштано- зглобно- мишићни систем корена руке, 

који омогућава покрете руке у свим правцима. У раменом зглобу изводе се покрети подизања 

руку напред и назад, одвођење руке у страну, привођење, увртање, извртање и кружење. Сви 

покрети рукама могу се изводити једном па другом руком или обема истовремено. У циљу 

повећања интензитета вежбања и интересовања за вежбањем препоручује се употреба разних 

реквизита. Вежбе са реквизитима повећавају манипулативну способност и позитивно утичу 

на развој мишића шаке и прстију. 

 

Вежбе за развој мишића трупа 
 

Покрети трупа изводе се у зглобовима кичменог стуба, а омогућавају их мишићи леђа, 

грудни и трбушни мишићи. Обим покрета трупа зависи од јачине мишића, од лигамената, 

анатомских карактеристика пршљенова и међупршљенских колутова. Зависи још и од 

конструкције грудног коша и еластичности зглобних веза ребара. Покрети који се изводе у 

кичменом стубу су: прегибање трупа, опружање, бочно прегибање и увртање. 

Мишићи леђа пружају се од рамена до горњег дела карлице.  Покрети за развој леђних 

мишића могу се изводити у стојећем ставу, седећем и лежећем положају. Положај потрбушке 

је најефикаснији (подизање трупа и главе од тла, савијање трупа у једну и другу страну). 

Употреба реквизита може повећати оптерећење и мотивацију (вијача, лопта, трака, палица, 

обруч). Вежбе дубоког претклона треба избегавати како не би долазило до непотребног 

истезања леђне мускулатуре. 

Трбушни мишићи пружају се између грудног коша и горње ивице карлице. Због 

њихове важности треба им поклонити посебну пажњу. Покрети који највише доприносе 

развоју трбушних мишића су: кружење трупом, увртање трупа, приближавање трупа ногама 



и обрнуто. Могу се изводити у стојећем ставу, седећем и лежећем положају. Најефикаснији 

утицај имају вежбе које се изводе из лежањa на леђима. 

 

Вежбе за карлични појас и ноге 
 

Мишићи доњих екстремитета у функционалном погледу образују два система: 

проксимални (ближи кичменој мождини) кога сачињавају бедрени и бутни  мишићи и 

дистални (удаљенији од кичмене мождине) кога сачињавају мишићи потколенице и стопала. 

Преко зглоба колена ова два система се међусобно допуњују и служе телу као орган за 

кретање и ослонац. 

Бедрени мишићи повезују горњи крај бутне кости са костима карличног појаса и 

костима слабинског дела кичменог стуба. 

Мишићи бута (натколенице) припајају се својим горњим крајем на препонској и 

седалној кости, а доњим крајем дуж храпаве линије бутне кости. Веома су снажни, што се 

посебно односи на четвороглави мишић бута који је снажни опружач потколенице. 

Мишићи потколенице се припајају углавном на горњем крају кости потколенице, 

силазе својим дугим тетивама ка стопалу и завршавају се на његовим костима. Мишићи 

потколенице омогућавају покрете стопала и одржавају сводове стопала. 

Мишићи стопала играју веома важну улогу у правилном држању тела и делују као 

активне везе сводова стопала. Ако су мишићи потколенице и стопала слаби при већем 

оптерећењу сводови стопала нестају, стопало се издужује и долази до деформитета стопала. 

Имајући у виду да стопало трпи највеће оптерећење када је тело у усправном ставу, морамо 

нагласити да поткожно масно ткиво има велику улогу у функцији стопала. Поткожно масно 

ткиво је распоређено на оним местима где је највећи притисак. Најдебље је на пети – око 

2cm.  

Постоји велики број вежби које се могу изводити из стојећег или седећег положаја као 

превентива у настанку деформитета на ногама и стопалима (ходање босим ногама по песку и 

шљунку, чучњеви, поскоци, хватање и подизање каменчића, кликера, папирића, ходање по 

суженој површини, на спољашњем делу стопала, котрљање лоптице и палице табанима). 

 

Улога справа и реквизита у реализацији вежби обликовања 
 

У реализацији циљева и задатака  физичког васпитања у млађем школском узрасту, 

значајно место припада одабиру и коришћењу справа и реквизита. Њихов утицај на 

усавршавање локомоције и на укупан дечји развој је вишеструк. Разноврсност справа и 

реквизита, њихове боје, облици, функција и могућност вишеструког коришћења, ствара код 

деце добро расположење, раздраганост, жељу за рад. Извођењем покрета уз одговарајући 

реквизит, могуће је отежати покрет, повећати његову амплитуду и интензитет вежбања у 

целини.  

У контакту са справама и реквизитима дете уочава њихову боју, величину, облик и 

тежину и манипулишући њима, развија тактилну (додирну) и визуелну перцепцију, као и 

проприоперцептивну (зглобно-мшићну) осетљивост.  

Поред ангажовања већег броја мишићних група и развоја координације, коришћење 

справа и реквизита, захтева и веће психичко ангажовање, те се на тај начин подстиче развој 

менталних функција: пажње, мишљења и памћења, односно, подстиче се развој 

интелектуалних способности. 

Уз коришћење справа и реквизита покрети се лакше уче и конкретизују, односно, на 

тај начин се олакшава моторно учење и успостављање моторне контроле. 

Вежбе се могу изводити: са и без реквизита, на справама, а за које ће се вежбе учитељ 

(наставник) определити зависи од: узраста ученика, броја ученика, врсте вежби, реквизита, 

справа и расположивог простора. Вежбе са реквизитима и на справама су за децу посебно 

интересантне, а уједно и корисне, јер развијају манипулативну способност шаке и прстију. 



Од реквизита најчешће се примењују: лопта, вијача, обруч, палица, трака, чуњеви, а од 

справа: рибстол, шведска клупа, ниска греда, шведски сандук, струњача итд.. 

 

 

Именовање (терминологија) почетних ставова и положаја у вежбама 

обликовања 

   

 

 
 

СТОЈЕЋИ УСПРАВНИ СТАВ - Карактерише га усправно држање тела. Поглед у висини очију. 

Најчешћи је почетни став за већину вежби обликовања. У односу на међусобни положај стопала, 

користи се став са састављеним петама и са растављеним прстима (спетни став) и став са паралелним 

стопалима до ширине кукова. 
 

РАСКОРАЧНИ СТАВ - Карактеришу шире растављена стопала (просечно око две ширине 

кукова). До овог става се долази одкораком у страну или поскоком. 
 

 

 
КЛЕЧЕЋИ СТАВ - Карактерише положај у којем се тело ослања о тло коленима и предњим 

делом потколенице и стопала. 
 

УПОР КЛЕЧЕЋИ ЗА РУКАМА - Карактерише ослонац о тло пруженим рукама и коленима. 

 

 

СЕД ПРЕД РУКАМА - Седећи став, ноге су опружене, а руке ослоњене о тло иза тела. 
 

СЕД НА ПОТКОЛЕНИЦАМА - Ослонац на тло је исти као и у клечећем ставу, са разликом 

што се седи на задњој страни потколенице. 
 

 



 

 

„ТУРСКИ СЕД“ - Турски сед је седећи положај са згрченим  и  укрштеним  ногама испред 

тела. Натколенице су широко растављене. 
 

ЛЕЖЕЋИ ПОЛОЖАЈ 

На леђима – ослонац о тло је задњом страном тела. 

На стомаку – ослонац о тло је предњом страном тела. 

На боку – ослонац о тло је бочном страном тела. 
 

 

 

 

УПОР ЗА РУКАМА - Упор за рукама је положај у коме је ослонац тела о тло пруженим рукама 

и прстима стопала. Тело је окренуто предњом страном ка тлу. 
 

УПОР ЗА РУКАМА У СКЛЕКУ - Исто као и упор за рукама, сем што је ослонац тела о тло 

пруженим ногама, а  руке су згрчене. 
 

Именовање (терминологија) покрета у вежбама обликовања 
 

Покрети у вежбама обликовања могу се изводити рукама, ногама, главом, трупом и комбиновано. У 

складу са начином извођења вежби, поменути покрети дефинишу се као: ручења, ножења, претклони, заклони, 

отклони, сукања и друго. 

 

Ручења 
 

Ручења су покрети који се изводе пруженим, погрченим или згрченим рукама. 

 

 

 

 

ПРЕДРУЧЕЊЕ  - Опружање руку испред тела у висини рамена. 

 

УЗРУЧЕЊЕ - Подизање руку изнад главе. 

 



 

 

 

ЗАРУЧЕЊЕ - Опружање руку иза тела.  

   

ОДРУЧЕЊЕ - Опружање руку у страну до висине рамена. 

 

 

ПРИРУЧЕЊЕ - Опружање руку поред тела. 

        

ЗИБАЊЕ РУКАМА У ОДРУЧЕЊУ - Брзи покрети малих амплитуда уназад са рукама у 

одручењу. 

 

 

БОЧНИ КРУГОВИ РУКАМА - Кружење са једном или обе руке у 

сагиталној равни (поред тела). 

 

ЧЕОНИ КРУГОВИ - Кружење са једном или обе руке у чеоној равни 

(испред тела). 

 

Ножења 

 

 

 



ПРЕДНОЖЕЊЕ - Предножење подразумева опружање ноге испред тела. 

 

ЗАНОЖЕЊЕ - Заножење представља опружање ноге иза тела.  

 

 

ОДНОЖЕЊЕ - Одножење представља опружање ноге у страну,  бочно од тела. 

                                                                                         

 ПРЕТКЛОН ТРУПОМ - Представља савијање трупа унапред.  

                                                                                                                        

 

 

ЗАКЛОН ТРУПОМ - Означава повећање слабинске кривине уз савијање трупа и главе уназад, 

а истурање унапред кукова и груди.   

 

ОТКЛОН ТРУПОМ - Означава бочно савијање трупа. 

 

СУКАЊЕ ТРУПОМ - Означава ротирање трупа око уздужне осе тела у једну или другу страну.  

 

 

 



 
 

 



ДИДАКТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ  ФОРМЕ РАДА  У  ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 

 

Најчешће дидактички организационе форме кроз које се остварују циљеви и задаци у физичком 

васпитању су: час физичког васпитања, час корективног вежбања, излет, логоровање, зимовање, 

летовање, такмичење и јавни наступ. Све наведене дидактички организационе форме рада имају 

специфичну улогу у остваривању појединих циљева и задатака физичког васпитања, своје специфичне 

садржаје, методе и облике рада којима се остварују.  

Час физичког васпитања је најчешће примењивана форма рада и треба му поклонити посебну 

пажњу, али не треба занемарити и остале форме рада, већ их одговорно припремати и реализовати. 

Овако важна улога часа физичког васпитања захтева од учитеља (наставника) озбиљну припрему у 

смислу планирања, избора садржаја, облика наставног рада, наставних метода, праћења, проверавања 

и оцењивања ученика. Уз све ово неопходно је и постојање одговарајућих услова, како би се настава 

што квалитетније реализовала. Често не постоје услови у обиму који је непоходан како би се час 

реализовао на најбољи начин, али учитељ мора изнаћи и минималне могућности да се настава реализује 

у условима који постоје. 

Ниједна форма није сама себи довољна и не испуњава све захтеве који произилазе из циља и 

задатака физичког васпитања, већ се међусобно допуњују. Реализација одређених форми не зависи 

само од матерјалних услова већ у великој мери од умешности, стручности и методичке оспособљености 

учитеља (наставника). У противном дешаваће се као и до сада, да поред богаства различитих форми 

рада, део наставника неке од њих никада не реализује. 

 

Час физичког васпитања 

„Основна оперативна јединица редовне наставе физичког васпитања је час телесног вежбања 

ученика једног школског одељења, у школском објекту за телесно вежбање и у оквиру редовног 

недељног распореда наставног рада одређене школе“ (преузето Крагијевић, 1985: 81).  

Часом физичког васпитања се у највећој мери доприноси остваривању циљева и задатака 

наставе физичког васпитања, плански и систематски делује на развој морфолошких карактеристика, 

функционалних и моторичких способности, когнитивних способности и конативних карактеристика, 

социјални статус, на усвајање моторичких и теоретских знања и на побољшање и повећање здраствене 

и радне способности ученика. Како би смо испунили очекивања неопходно је да на часу буду 

заступљени садржаји који ће изазвати позитивне емоције код ученика и њихово максимално 

ангажовање, а кад год је могуће часове одржавати у различитим условима који делују повољно на дечји 

организам (на отвореним теренима, чистом ваздуху, на снегу, трави). 

Реализација часова на отвореним теренима разликује се од извођења часова у сали. Сами услови 

изискују другачију садржину и организацију. Неопходно је да се учитељ  (наставник) боље припреми 

за извођење часова на отвореном, да води строго рачуна о ученицима од одласка из учионице до терена 

и повратка у учионицу, о временским условима, о реквизитима. Спортски терени на којима се изводе 

часови треба хигијенски и просторно да одговарају захтевима наставе. Извођењем часова на отвореном 

наставников рад је „јаван“ и наставник је под присмотром школске управе, колега, пролазника, 

родитеља, ако је школа поред пута. Уколико се час организује у сали која је добро опремљена, пружа 

се велика могућност за рад и реализацију разноврсних програмских садржаја. Правилна примена 

справа и реквизита обогаћује и подиже квалитет наставе физичког васпитања. 

Добра припрема за час, основни је услов за добар час и успешну наставу у целини.  

У нашој педагошкој пракси час физичког васпитања траје 45 минута. 

Како би се лакше припремио, организовао и реализовао, наметнута је потреба да се час физичког 

васпитања подели на четири фазе (дела): уводну, припремну, главну и завршну фазу часа. Без обзира 

на поделу, треба истаћи да задаци и садржаји појединих фаза часа нису сами себи циљ, већ чине целину 

која са осталим часовима који су предвиђени фондом часова, треба да оствари циљ и задатке наставе 

физичког васпитања у целини. Оваква структура часа треба да помогне да се боље  припреми и 

организује час, изаберу адекватни садржаји, облици рада, методе, наставна средства и дозира 



оптерећење. Трајање појединих фаза часа не мора бити шаблон, већ о томе може одлучивати сваки 

учитељ (наставник) сходно конкретној ситуацији. 

Оваква подела наметнута је потребом систематичности у раду: 

 

 отпочињање и увођење у рад; 

 припремање локомоторног апарата за интензивније вежбање у главном делу часа; 

 вежбање одређеног интензитета уз примену одређених методичких поступака; 

 привођење рада крају и „смиривање“ организма.  

Свака фаза часа има одређено трајање, своје задатке, садржаје и организацију, али оне заједно 

чине недељиву целину. Задаци, садржаји и организација једне фазе часа морају бити у функцији друге 

фазе часа, а циљ све четири фазе заједно је да се остваре биолошки, образовни и васпитни задаци часа 

у целини. Структура часа несме се схватити као шаблон, већ као помоћ за успешну припрему и 

организацију часа. 

Уводна фаза (део) часа 

Вежбе постројавања 

Час најчешће почиње окупљањем ученика око наставника на његов знак на зборно место, а када 

науче постројавање, најбоље је да се построје у две врсте. С обзиром да је почетак часа и први контакт 

између учитеља и ученика, било би у реду да час отпочне поздравом „Час је почео - здраво!“ на шта 

ученици отпоздрављају са: „Здраво!“. Поздрав значи започињање озбиљног рада, то је знак да ученици 

треба да буду сконцентрисани на оно што их чека у циљу решавања задатака на часу физичког 

васпитања. Како ће наставник остварити почетну комуникацију са ученицима ствар је његовог 

опредељења, важно је да сарадња буде успешна и да буде што мање проблема на часу. 

Постројавање је основни елемент обуке стројевих радњи. Вежбе постројавања чине одређене 

радње у месту и кретању које се изводе на команду, а у циљу: постројавања, покретања, окретања, 

премештања, заустављања, реорганизације из једне у другу формацију (колоне, врсте, круга) и пружају 

могућност брзог успостављања комуникације са ученицима, ефикасније решавање задатака на часу 

физичког васпитања, потребни степен дисциплине, рационално коришћење времена. 

„Дисциплиновано понашање је превентива повређивања ученика, већа је концентрација пажње 

ученика, ученици су заштићени од самовоље понашања појединца које није у границама хуманих 

односа. Наставник обезбеђује и за себе боље услове за рад, лакше утиче на ученике, проток 

информација између наставника и ученика је потпунији и чешћи“ (Вишњић, Мартиновић, 2005: 296).  

Постројавање се може изводити са појединцима и групама и веома је важно да наставник зна да 

командује и постројава и престројава ученике. 

У строју су ученици постројени на одређенoм растојању и одстојању по фронту и дубини. 

Стројеви могу бити: једноврсни, двоврсни, колона по један, колона по два, три, по четири 

ученика. 

Команде по начину издавања могу бити: нагласне и извршне. Важно је да буду јасне, гласне и 

потпуне.  

Нагласна команда је јединствена и њом се наређује коју стројеву радњу треба група да изврши.  

Извршна команда има припремни и извршни део. Припремни део означава која радња треба да 

се изврши, а извршни део када да се изврши.  

Основна појединачна стројева радња заузима се на команду „Мирно“. То је усправни спетни 

став где су леђа права, глава подигнута, трбух мало увучен, груди истурене, руке опуштене и уз тело, 

рамена доле и повучена нешто уназад. Супротно од овог крутог става је опуштен став који се заузима 

на команду „на месту вољно“. Не померајући се са места, иступи се једном ногом напред при чему се 

сва тежина тела пренесе на другу стајну ногу, опусте мишићи леђа, трбуха и рамена. 

Кретне радње обично се изводе: у строју, врстама и колонама. 

Строј је поредак где су ученици постројени по фронту и дубини на одређеним растојањима и 

одстојањима. 



Врста представља формацију у којој су ученици распоређени на једној линији, у размаку од 

око 10-ак cm између њих. Постројавање у једну врсту има предност јер наставник има преглед свих 

ученика, а и омогућава лако прелажење у кружно кретање или кретање по линијама које обележавају 

игралиште. Недостаци постројавања у једну врсту је велики распон  ученика, потребно је доста 

простора и потребно је гласније командовање од стране наставника. Ако се построје у више врста 

размак између врста треба да буде за дужину напред испружених руку. Овакво постројавање изискује 

мање простора и лакшу комуникацију са ученицима. Постројавање може бити још и: у две размакнуте 

врсте на истој линији (када ученике распоређујемо према полу, или по одељењима), у две врсте које су 

постављене једна према другој (врсте су постављене једна према другој по уздужним линијама 

игралишта, а ученици са променом места могу да изводе различите задатке). Постројавање може да 

буде и по висини ученика. 

Колона представља строј где су ученици распоређени на корак један иза другог. Постројавати 

се може у колону по један, два, три, чртири. Свака колона има чело и зачеље.  

Најбоље је окупљање ученика у слободној форми, а то је могуће само ако ученици имају 

формиран смисао за ред и дисциплину и добру сарадњу са учитељем (наставником). 

Стројеве вежбе се у настави физичког васпитања најчешће користе у уводном и завршном делу 

часа. Имају васпитну улогу и њихова улога је значајна у организацији часа. У млађем школском узрасту 

не треба претеривати са применом стројевих вежби, што се посебно односи на став „мирно“ јер 

изискује веће физичко напрезање што није примерено дечјем узрасту (пре свега се то односи на 

статичку снагу, коју деца у овом узрасту не поседују у довољној мери). У првом разреду стројеве вежбе 

треба усвајати кроз игру и имитацију (врста се формира кроз игру „као ласте на жици“, а колона 

имитирањем воза, војника итд.).  

Појединац и група могу се кретати: кораком, трчећим кораком и трком. 

Уводна фаза часа има за циљ да припреми ученике за даљи рад, те су томе подређене њено 

трајање, задаци, садржаји и организација. Ова фаза часа траје 3-5 минута (10% од укупног трајања 

часа), што опет зависи од активности које су ученици имали пре овог часа, организације отпочињања 

часа, што се посебно односи на први разред, док ученици не науче вежбе постројавања.  

Без обзира на задатке, мора се имати у виду да је циљ уводне фазе часа: функционална, 

емоционална и организациона припрема ученика за даљи рад током часа. Најважнија је свакако 

организациона припрема која подразумева усмеравање активности ученика ка замишљеном току часа. 

Непходно је пажњу ученика усмерити ка инструкцијама које даје учитељ (наставник), јер је ово 

посебно важно у млађим разредима основне школе док ученици не стекну одређена искуства и знања 

о значају и суштини  вежбања у овој фази часа. Уколико би вежбање измакло контроли може се десити 

да физиолошко оптерећење буде знатно веће него у главној фази часа. 

Биолошки задаци: припремити организам за даље напоре у току часа, појачати рад срца и 

крвотока, органа за дисање, повећати активност нервног система и утицати на појачану покретљивост 

мишића и зглобова. Физиолошко оптерећење треба постепено повећавати до умереног и средњег 

нивоа. 

Образовни задаци: коришћењем различитих облика кретања утицати на побољшање 

моторичких способности, савладати различите игре, увежбавати елементе из појединих наставних 

целина. 

Васпитни задаци: мотивисати ученике за даљи рад и створити ведро расположење на часу.  

Оптерећење у овој фази часа мора се повећати, али само онолико колико је потребно да се организам 

ученика припреми за другу фазу часа и задатке који их очекују. 

Садржаји: природни облици кретања - ходање и трчање са задацима (ходање маршевским 

кораком, ходање брзим кораком са преласком у трчање, лагано трчање са променом ритма и темпа, 

високо подизање колена у трчању, трчање са забацивањем потколеница, тихо ходање, ходање на 

предњем делу стопала, ходање на петама, на спољашњем своду стопала, ходање у чучњу, натрашке, 

бочно ходање, кратки спринтеви, из лаганог трчања сести на под, лећи на леђа или трбух, окрети), у 

разним комбинацијама поскакивање, скакање на различите начине и са различитим задацима (скок с 

ноге на ногу, поскакивање на једној нози, суножни поскоци, дечији поскоци), елементарне игре типа 

хваталица („Шуга“, „Хватање у ланцу“, „Борба за острво“,  „Реп и глава“, „Спасавање пресецањем 



пута“, „Спасавање пењањем“, „Весело хватање“) и једноставнији полигони. Садржаји морају бити 

динамични, једноставни и разумљиви, познати и да се могу брзо усвојити. Напор и одмор треба да се 

смењују. Овим вежбама се најлакше контролише потребан  ниво оптерећења. 

Облик рада: најчешће се примењује фронтални облик рада како би сва деца била активна, а по потреби 

рад у пару или други облици рада. 

Формација: слободна, колона, врста. Формација ученика зависи од садржаја који се примењују, 

броја ученика и просторних могућности. 

 

Примери садржаја за уводну фазу часа 

 трчање комбиновано са ходањем и заустављањем. Ученици трче око означеног простора, а на 

знак наставника настављају ходањем, затим на одређени знак опет трче и тако наизменично; 

 трчање у колони по двоје (формирати парове дечак- девојчица) и ходање у паровима. На знак 

наставника парови се пусте из колоне и трче, да би се на дати знак поново пронашли и наставили да 

ходају у колону; 

 вијугаво трчање око одређених препрека (сталка, чуњева, школских торби, .....). На једнаким 

размацима уздуж линија игралишта поставе се препреке. Ученици трче у колони по један обилазећи 

вијугаво препреке. Трчање треба комбиновати са ходањем; 

 „Птице селице“ - ученици се налазе на једној линији као јато птица. На дати знак претрчавају 

„лете“ до означене линије, док се сви прикупе, како би наставили сви заједно до следећег места; 

 ходање уз описивање разних фигура : квадрат, круг, цик цак линија, осмица; 

 трчање уз диктирање ритма и темпа; 

 претрчавање одређених растојања уз заузимање одређених положаја на крају; 

 брзо погађање циља или убацивање предмета у одређени простор; 

 „Хваталица у ланцу“ - два ученика хватају остале на ограниченом простору. Онај ученик којег 

ухвате, хвата се у «ланац» и тако хватају остале. Ланац се не прекида, а игра траје док сви ученици не 

буду ухваћени; 

 „Хваталица у пару“ - ученици су подељени у парове и сваки пар «јури» свог пара, кад га 

додирне улоге се мењају. 

 

Методичке напомене за реализацију уводне фазе часа 

Пре почетка часа физичког васпитања веома је важно обратити пажњу на активности које су 

важне како би час у целини био успешан. Долазак и припрема ученика за час морају бити под 

контролом учитеља (наставника). Њихов утицај на ученике треба да буде усмерен на то да схвате да 

дисциплина и добра организација помажу да успешно отпочне час.  У раду са ученицима млађих 

разреда пракса је да ученици долазе у салу организовано са учитељем, под његовом су контролом,  што 

може да утиче директно на њихово понашање. Временом се може дозволити ученицима да самостално 

долазе на часове и уједно проверити колико су ученици прихватили одређене норме понашања, у 

складу са договором и постављеним захтевима. Стална контрола и активан став учитеља (наставника) 

је најбитнија компонента васпитања, јер незаинтересованост и равнодушност према понашању ученика 

може произвести непожељно понашање ученика. 

„Навикавање ученика на одређени начин понашања је пут од послушности ка поверењу, у коме 

се од поштовања стиже до самосазнања“ (Вишњић, Мартиновић, 2005: 288). 

Пре почетка часа неопходно је да се ученици у свлачионици припреме за час. Веома је важно 

да још на почетку школовања науче да треба да носе опрему за час физичког васпитања. Наравно 

ученицима млађих разреда (првом и другом разреду) је теже да се за пет минута колико траје одмор 



између часова припреме, али ће временом научити да се брзо спреме, сложе одећу и да не касне на час. 

Учитељ мора бити стрпљив и резултат неће изостати, јер навике које ученици стекну остаће трајне. 

Кроз припрему ученика за час може се решавати већи број васпитних задатака: 

− навикавање ученика на брзо пресвлачење и уредно остављање ствари на, за то, одређено 

место; 

− упућивати их да не сметају један другом при припремању за час; 

− истицати значај толерантног понашања када се извршавају одређени задаци у већој групи; 

− указивати на правилно коришћење и употребу мокрих чворова, као и значај одржавања 

чистоће у свлачионицама. (Вишњић, Мартиновић, 2005: 289). 

 

Најчешће због непостојања одређених услова или неодржавања одговарајуће хигијене ученици 

избегавају часове физичког васпитања, стога је потребно ученицима обезбедити чисту и празну 

свлачионицу, и стално или повремено проверавати у каквом стању ученици остављају своју гардеробу,  

како би се што организованије припремили за час и како би после завршетка часа што пре пресвукли 

и напустили свлачионицу. Разбацана гардероба отежава брзо пресвлачење после часа.  

Истрајавање у захтевима и упорност наставника изазваће код већине ученика да у њиховој 

свести остану понашање и захтеви наставника, те ће такво понашање касније да преносе на друге. 

Улазак у салу је најчешће организован и то олакшава рад, јер после одређених инструкција час 

може да почне. 

Пре одпочињања реализације прве фазе (уводног дела) часа неопходно је извршити одређене 

припреме. Час физичког васпитања може да почне оног тренутка када су ученици и наставник спремни 

за час, а то подразумева следеће: 

  проверити исправност справа и реквизита који ће се користити на часу; 

  погледати припрему ради подсећања; 

  окупљање ученика може да буде дириговано ако познају стројеве радње (старији узраст), 

ако не, са ученицима млађих разреда који не знају стројеве радње, окупљање може бити око наставника 

у облику полукруга; 

  пре почетка часа неопходно је да ученици науче како да се построје, јер вежбе постројавања 

имају васпитну улогу; 

  отпочињање часа је на зборном месту, ученици постројени најчешће у врсте, наставник 

отпочиње час поздравом „Час је почео – здраво“, а ученици отпоздрављају са „Здраво“! Обавеза је 

наставника да преконтролише бројно стање ученика, да ли су ученици здрави и адекватно одевени и 

обувени (у зависности од временских услова), да ли су скинули накит, да ли је коса везана; 

  после постројавања, поздрава и провере сремности ученика за час, именује се наставна 

јединица, како би ученици имали представу о томе шта треба и због чега вежбати. То важи за сваки 

час. 

  контакт наставника са децом мора да зрачи ведрином, срдачношћу, али и одлучношћу да се 

поштује ред и дисциплина и створе услови за несметано одвијање часа. 

  садржаји који се реализују у уводном делу часа морају да буду брижљиво одабрани; 

  рад треба да буде усмерен на активирање физиолошких функција и стварање ведрог 

расположења за рад; 

  ако се примењују елементарне игре треба бирати оне које имају једноставна правила, да су 

интрерсантне и да омогућавају учешће све деце; 

  инсистирати на поштовању правила игре, дисциплину, залагање и понашање деце; 

  ако има доста ученика треба их поделити у групе, при чему ће свака група изводити исти 

задатак у одређеном простору; 

  уколико се примењује трчање треба водити рачуна о ритму, темпу, раду руку, дисању, да 

буде са паузама, да једном речју буде «школа трчања», а не неорганизовано утркивање.; 

  активности треба да буду умереног интензитета, како не би изазвале превремени замор, који 

би реметио даљи ток часа; 

  код примене полигона трба водити рачуна да буду једноставни, да препреке буду примерене 

узрасту, да нису превише високе, тешке за извођење, да се не прави застој, да су безбедне и да не 

захтевају асистенцију наставника; 



  никада не треба дати истрчавања до зида, како не би долазило до повреда (обезбедити зид 

где се истрчава струњачама); 

  ученике повремено треба подстицати на борбеност, истрајност, одважност, али и водити 

рачуна да се претерана емоционалност не одрази на даљи ток часа; 

  важна је сарадња и учешће свих ученика у извршавању задатака, али и наставника који ће 

давати задатке и контролисати њихово извођење. 

 

 

Пипремна фаза (део) часа 

 

Припремна фаза (део) часа има за циљ да се применом одговарајућих вежби припреми 

организам за повећане напоре и осигурају услови за правилно држање тела. У овој фази часа остварују 

се биолошки, образовни и васпитни задаци. Ова фаза часа траје од 8 до10 минута, што износи 20% од 

укупног трајања часа.  

Биолошки задаци: јачање свих мишићних група, а посебно леђне и трбушне мускулатуре која 

омогућава правилно држање тела и спречавање настанка постуралних поремећаја. Посебно треба 

обратити пажњу на мишиће стопала и шаке због њихове функције и зато што су најслабије развијени. 

Помоћу вежби јачања и  истезања утицати на чврстину и покретљивост зглобова, а вежбама лабављења 

смањити нервно-мишићну напетост. Утицати на побољшање функције кардиоваскуларног и 

респираторног система. 

Образовни задаци: у циљу усавршавања координације покрета формирати осећај за квалитетно  

просторно, прецизно и временско извођење покрета, упознати правила вежбања, када се, како и колико 

пута вежба понавља и какав је њен утицај.  Стварати навике за свакодневно вежбање и овладавање 

вештином манипулисања реквизитима. 

Васпитни задаци који се остварују су: развијање смисла за ред, свесну дисциплину, упорност и 

истрајност у раду. 

Основни садржаји који се реализују су: вежбе обликовања и елементарни покрети из естетске 

гимнастике. 

Облици рада који се најчешће примењују су: фронтални облик рада и рад у пару. 

Формације у којима се изводе вежбе обликовања могу бити у облику: круга, врсте, полукруга, 

у облику елипсе, одвојеног полукруга, удвојене врсте, слободна формација и друге. 

                 

Као што смо напоменули задатке у припремној фази часа решавамо помоћу вежби 

обликовања. 

 

Методичке напомене за припремну фазу часа 

Како би се припремна фаза часа одвијала несметано неопходно је следеће: 

−  пре извођења вежби обликовања најважније је обезбедити сваком ученику довољно 

места за вежбање, 

−  у I разреду док ученици не науче начин постављања за извођење вежби, могу да се 

обележе места на којима ученици треба да стану, како се не би губило време, ученици 

упамте своја места, свако одмах заузима своје место, 

−  распоред ученика треба да је такав да учитељ може да прође, да укаже на 

неправилност вежбања појединим ученицима, што уједно даје посебну динамику 

вежбању. То  за ученике значи да је учитељ заинтересован за исправно извођење вежби, 

већа је пажња и залагање ученика да вежбу изведу прецизно, 

−  седење или стајање учитеља само на једном месту је неоправдано, 

−  за време показивања вежбе наставник треба да буде на таквом месту да га сви ученици 

виде, и он њих, 



−  ако је мањи број ученика у одељењу најбоље је вежбање спровести у једној врсти  у 

виду полукруга, јер је то најбољи распоред за комуникацију са ученицима, растојање 

између ма ког ученика и учитеља је исто, 

−  вежбе у I разреду изводимо подражавањем ученицима познатих појмова и радњи из 

живота људи и животиња, а касније и  подстицајним речима: ко може боље, лепше, више 

итд. У каснијим разредима треба ученике полако уводити у терминологију вежби и 

објаснити им њихов утицај на организам, јер то подстиче интересовање и мисаоно 

ангажовање ученика, 

−  сваку вежбу ученицима треба показати непосредно, а објашњења око извођења вежбе 

треба да су кратка и јасна. Посебно треба показати вежбе у процесу привикавања ученика 

на извођење вежби обликовања и приликом учења новог комплекса, 

−  вежбе могу да показују и ученици, демонстратори, који имају посебан смисао за ритам 

и покрет. Учитељ за то време прати извођење вежби, врши корекцију и захтева 

дисциплину и радну атмосферу, 

−  ако већина ученика греши у извођењу вежбе, вежбање трба прекинути и поново 

показати вежбу, 

−  посредно показивање подразумева коришћење цртежа, снимака, пројекције основних 

полуга тела, 

−  паное са вежбама обликовања треба поставити на видним местима (фискултурна сала, 

учионица, кабинет наставника-учитеља, ходник где пролазе ученици, итд.), 

−  видљиво треба да буде објашњење зашто је важно примењивати одређене вежбе или 

комплекс вежби. Уложени напор треба да буде подстицај да ученици примењују вежбе 

обликовања и у слободном времену, 

−  при избору вежби водити рачуна да оне делују комплексно, да обухвате цео 

организам, посебно акценат ставити на делове тела који ће бити ангажовани у главном 

делу часа, 

−  приликом дозирања треба имати на уму да вежбе за развој раменог појаса и руку, ногу 

и стопала, захтевају мање напрезање, од вежби за развој леђних и трбушних мишића, 

−  понављање вежби зависи: од тежине вежбе, узраста ученика, врсте вежбе, брзине 

извођења вежбе, шта се вежбом жели постићи. Најчешће се лагане вежбе изводе 10 до 12 

пута, средње тежине 8 до 10 пута, а теже 5 до 7 пута, 

−  један комплекс вежби садржи најчешће 8 до 10 вежби, може да се изводи у периоду 2 

до 3 недеље, док ученици добро не савладају одређене вежбе, 

−  вежбање треба започети са лакшим, а потом све тежим вежбама, које се обично 

завршавају поскоцима и скоковима, 

−  правилно дисање током извођења вежби је од великог значаја. Када се тело савија, 

скупља, односно када механички сужавамо грудни кош, треба издисати, а када се 

усправља и грудни кош шири, треба удисати, 

−  ритам вежбања је важан јер обезбеђује складно, синхронизовано и заједничко 

извођење, 

−  ритам може да се одреди и музичком пратњом (инструменталном или вокалном), 

−  тактирање може стимулативно да делује на ученике, разбија се монотонија, покреће на 

активност, утиче естетски на квалитет извођења покрета, ученици су дисциплинованији, 

−  недостатак тактирања је што су ученици различите висине, тежине, различитих 

дужина удова, те извођење вежби истим ритмом може за неке ученике да представља веће 

оптерећење. Зато је најприкладније само када је неопходно и колико је потребно радити 

диктирано, а у осталим случајевима вежбе изводити у индивидуалном ритму, али 

контролисати однос ученика према вежбању. Посебно се ово односи на ученике млађег 

школског узраста, овакав начин рада једино је оправдан са биолошког и биомеханичког 

становишта, 

−  учитељ (наставник) треба да подстиче и створи навику код ученика да осим на 

редовним часовима бар три пута недељно изводе вежбе за јачање и гипкост мишића и 

читавог тела и 



−  повремено треба оцењивати ученике у успешности извођења вежби обликовања. 

−  вежбе обликовања примењују се на сваком часу,  мора се захтевати од ученика да 

вежбе изводе правилно, да учитељ (наставник) исправља ученике уколико греше, несме 

дозволити површност у раду, у противном ученици  се неће залагати довољно. 

 

Главна фаза (део) часа 

Главна фаза  (део) часа има за циљ да применом наставних садржаја који су прописани 

програмом оствари постављене задатке. У овој фази часа која траје најдуже (60%, или 25 до 30 минута), 

остварује се највећи број биолошких, образовних и васпитних задатака 

Биолошки задаци: физиолошко оптерећење у овој фази часа  је најинтензивније, што пружа 

могућност утицаја на целокупан организам ученика. Разноврсни садржаји који се примењују утичу на 

побољшање функционалних способности унутрашњих органа, кардиоваскуларног, респираторног и 

нервног система, утичу на правилно држање тела, покретљивост мишића и зглобова, јачање леђне и 

трбушне мускулатуре, повећање моторичких способности, побољшање радне способности читавог 

организма и повећање телесне отпорности према болестима. 

Образовни задаци: усвајање и учвршћивање одређених моторичких знања, умења и навика, 

стицање нових моторних искустава и њихова примена у свакодневном животу. Осим практичних знања 

ученици током вежбања стичу и одређена теоретска знања која им користе у схватању сврхе вежбања 

и правила примене појединих активности. 

Васпитни задаци: развијање позитивних моралних и карактерних особина ученика, здрав однос 

према колективу, дисциплина у извршавању задатака, схватање да се појединачни интереси подређују 

колективу, поштовање правила игре, постепено навикавање да владају својим емоцијама кад губе и кад 

добијају у игри, да знају да се радују али и да поднесу пораз. 

Садржаји главне фазе часа проистичу из наставног програма. При избору наставних тема треба 

водити рачуна о принципу свестраности, како би утицај на организам био што свестранији. Садржаји 

који се примењују у млађем школском узрасту су: природни облици кретања (ходање, трчање, 

поскакивање, скакање, прескакање, бацање, хватање, пењање, пузање, провлачење, дизање, ношење, 

вучење, потискивање, надвлачење, вишење и упирање), дечја народна кола, елементарне игре, 

штафетне игре, полигон, елементи атлетике (скок увис и даљ, бацање лоптице у циљ), вежбе на 

справама и тлу (колут напред, назад, став о глави, став о шакама, прескок преко козлића, вежбе на 

греди), елементи ритмике, елементи спортских игара (фудбал, кошарка, рукомет, одбојка). 

 

Облици рада: фронтални, групни, рад у пару, индивидуални. 

Формације: врста, колона, полукруг и круг. 

 

Главна фаза  часа дели се на „А“ и „Б“ део. У „А“ делу који чини две трећине главне фазе часа 

ради се на усвајању нових моторичких знања, умења и навика, постављају се већи захтеви у погледу 

координације, равнотеже, прецизности, брзине, спретности. У овом делу остварује се највећи број 

задатака који произилазе применом програмом препоручених наставних садржаја.  

Највише се користи метода практичног вежбања (аналитички и синтетички приступ). 

  У „Б“ делу који чини једну трећину главне фазе часа, утврђују се научена моторичка умења и 

ради се на формирању моторичких навика које ће ученици примењивати у игри, на полигону, 

такмичењу. У овом делу  часа долазе до изражаја индивидуалне способности ученика у решавању 

различитих задатака, те им треба дати прилику да сами проналазе најбоља решења.  

 

Примери садржаја за главну фазу часа 

 

Прескоци 



Прескоцима преко справа и саскоцима са њих развијају се мишићи ногу, утиче се на 

еластичност зглобова, развија спретност, утиче на смелост, храброст, одважност и истрајност у 

савлађивању моторичких задатака. Прескоци предсављају изазов за ученике, већина их воли и радо 

изводи. Како би ученици без већих проблема савладали наскоке и саскоке са справа важно је да 

постепено савладају предвежбе (прескок преко козлића - неопходно савладати суножни одраз из места, 

одраз из залета, наскок на справу, а затим и саскок са ње, који мора бити мекан и еластичан) .       

Приликом извођења прескока висина справе мора да одговара старости и способности 

ученика, место доскочишта да буде мекано,  веома важну улогу има добро чување и помагање, а 

огледа се у следећем: 

−  у колони, ученици, један за другим, с неколико трчећих корака залета суножно 

наскоче на повишење одразне даске (снажно, да се чује) и суножно саскоче у почучањ на 

струњачу; 

−  узастопни суножни поскоци на одскочној дасци уз помоћ учитеља (наставника), 

−  један по један ученик стане на повишење одразне даске држећи се за руке учитеља 

(наставника) или друга  и узастопним суножним одскоцима и доскоцима на даску учи да 

је користи као средство за побољшање одскока, 

−  ученик се произвољним начином попне на шведски сандук и „жабљим“ поскоцима 

скаче дуж њега до краја и на крају суножним одскоком са сандука и опружањем тела 

доскаче у почучањ, на струњачу, 

−  „прескок“ – ученик стане на повишени део одскочне даске лицем ка козлићу и 

упирући се обема рукама о њега, узастопним суножним одскоцима на дасци подиже 

кукове  што више, док га учитељ (наставник) придржава у пределу трбуха и подиже га 

увис; 

−  наскок у сед разножни на козлић, после три узастопна суножна одраза; 

−  наскок у клек на козлић; 

−  наскок у упор клечећи на козлић, саскок из чучња, саскок из усправног става; 

−  разношка преко козлића из залета и 

−  згрчка преко козлића из залета. 

 

Ходање на ниској греди (шведској клупи) 

 

−  Ходање корацима с почучњем на стајној нози и провлаком пружене ноге у искораку 

поред греде. Један по један ученик, једном, па другом ногом наизменично и дужином 

читаве греде, искорачи једном ногом, на њу почучне, а другу, пружену, провуче поред греде 

што ниже, затим стане на њу, почучне и другу, пружену провуче доле поред греде. Руке 

могу да буду о боку, у одручењу или узручењу (што се може са сваким поновљеним 

вежбањем и мењати), 

−  окрет у чучњу, после неколико корака у успону (на предњем делу стопала), с рукама у 

одручењу, чучнути (једна нога испред друге) и у чучњу се окренути у правцу задње ноге; 

−  Наскок на ниску греду бочно одскоком једном ногом и доскоком на другу ногу и саскок 

пружени. Стајати бочно у односу на греду лицем према њој на 2-3 корака удаљености. Из 

краћег лаганог залета одскоком једном ногом наскочити на греду на предњи део друге ноге, 

тако да одскочна нога остане назад, доле и пружена, а руке у одручењу и 

−  саскок са греде пруженог тела у страну, напред или назад. 

 

Вежбе на тлу 

 



Вежбе на тлу због свог комплексног дејства на јачање свих мишићних група, повољног утицаја 

на истезање кичменог стуба, побољшање координације, представљају веома примерено и радо 

коришћено средство физичког васпитања ученика млађег школског узраста. Њима се побољшава 

орјентација у простору, ученици се ослобађају страха. Уколико има ученика који имају отпор према 

извођењу ових вежби због осећања страха, или неку болест, претерану телесну масу, не треба да изводе 

ове вежбе, како се не би нарушило њихово здравље. 

 

Најчешће се примењују следеће вежбе: 

−  колут напред низ косу раван; 

−  колут напред из упора чучећег; 

−  свећа“ (сл.57.). 

−  „став о шакама“ 

−  прескок преко медицинке, три корака, колут напред; 

−  „колут назад низ косу раван“ – (одскочна даска на коју се постави струњача). Ученик 

из чучећег положаја, окренут леђима ка косој равни, нагиње се напред (да би повећао 

замах), кроз сед и поваљку изводи колут назад до чучња. 

 

Предвежбе за „став о шакама“ 

 

− Из почетног положаја, упора клечећег за рукама, грудима према зиду (рибстолу), ходати 

ногама уза зид (или рибстол), а рукама „ходати“ ка њему док се не заузме скоро вертикални 

положај. Затезањем мишића леђа и трбуха труп држати чврсто, да се не би увијао назад. 

−  Из става лежећег на рукама снажним одразом једне ноге и замахом друге, уз помоћ два 

ученика доћи до „става о шакама“ и задржати се 2-3 секунде у том положају. 

 

Методичка упуства за реализацију главне фазе часа 

−  По завршетку друге фазе часа неопходно је ученике поново постројити како би 

пажљиво саслушали шта треба да раде у основној фази часа и демонстрирати вежбе које 

ученици треба да изводе; 

−  У „А“ делу часа несме се дозволити да једну исту вежбу ученици увежбавају све време 

на исти начин, већ после неколико понављања, изводити је на неки други начин (пр. трчање 

на 20 метара из високог старта може се изводити из различитих почетних положаја: 

клечећег, из лежећег на леђима и стомаку, из ниског старта итд.); 

−  Прелаз из друге у трећу фазу часа биће бржи ако у припремању справа и реквизита 

активно учествују и ученици; 

−  Треба водити рачуна да се простор за вежбање искористи што рационалније, тако да 

наставник има добар преглед над ученицима који вежбају; 

−  За време демонстрације вежбе ученици треба да буду на месту са којег најбоље могу да 

виде; 

−  Након показивања вежбе треба проверити да ли је ученицима јасно шта треба да раде; 

−  Проверу је најбоље спровести тако што ће 2-3 ученика извести вежбу; 

−  Ако смо добили потврдан одговор прелази се на рад, ако не, ученицима треба поново 

демонстрирати вежбу, али спорије са нагласком шта је најважније и о чему морају да воде 

рачуна у структури тог кретања. Најпре се исправљају крупне грешке од којих зависи 

основна структура кретања, а затим детаљи; 

−  Колико ће се времена потрошити на неком задатку зависи од конкретне ситуације; 

−  Излагање наставника треба да буде кратко и јасно; 



−  Ученике треба поделити у две или више група, што зависи од узраста (у првом разреду 

најчешће рад се изводи фронтално, а у старијим разредима ученици се деле у групе, како 

би се повећао интензитет вежбања и успешније решавали сложенији задаци); 

−  Критеријуми за разврставање ученика у групе зависе од садржаја, задатака и 

организације ове фазе часа; 

−  Ученици треба да буду довољно ангажовани, како би активно време вежбања било што 

дуже (мање групе, већи број реквизита, рационална искоришћеност простора); 

−  Наставник током рада треба да прати рад ученика, појединачно, у групи, да инсистира 

на исправљању грешака, да асистира где је потребно и поново објасни ако извођење вежби 

неким ученицима није јасно; 

−  Како би се остварило правилно физиолошко оптерећење, треба прво изводити вежбе 

мањег интензитета, а затим вежбе већег интензитета, односно поштовати дидактичка 

правила; 

−  Ако се примењују елементарне игре, треба инсистирати на поштовању правил -  однос 

према другима; 

−  Учитељ (наставник) мора да има потпуну контролу над радом одељења; 

−  Увек треба да буде тамо где је у датом тренутку најпотребније; 

−  Увек када је то могуће настојати да се развијају подједнако леви и десни екстремитети; 

−  Оптерећење на часу треба да буде у складу са способностима деце; 

−  Наставник мора да води рачуна о оптерећењу, да оно буде оптимално, јер недовољно 

оптерећење неће дати жељене ефекте, а прекомерно може да штети здрављу; 

−  У „Б“ делу часа ( који заузима трећину расположивог времена), оптерећење достиже 

свој врхунац, он представља синтезу наученог градива  и никако не би смео да изостане. У 

овом делу долази до изражаја индивидуалност, способност решавања задатака у 

различитим ситуацијама.  

−  У случајевима кад се јавља чекање на ред (вежбање на справама) потребно је осмислити 

допунске вежбе како би се повећао интензитет вежбања (видети „допунске вежбе“). 

 

 Завршна фаза часа 

Завршна фаза часа има за циљ да емоције и физиолошке функције система приближи стању 

пре почетка часа, како би ученици могли одморни да прате наставу после часа физичког васпитања. 

Биолошки задаци: смањење функције кардиоваскуларног и респираторног система, смањење 

нервне напетости, враћање психичких функција у нормалу, једном речју смиривање организма у 

целини,  применом садржаја у којима преовлађују мирније активности. 

Образовни задаци: усвајање и усавршавање моторичких  знања применом елемената плеса, 

вежбама концентрације, релаксације и орјентације у простору. Развијање чулне перцепције која је од 

великог значаја за дечји сазнајни процес. Усвајање одређених теоретских знања која су потребна за 

очување и унапређење здравља. 

Васпитни задаци: развијање смисла за ред, рад у заједници, развијање хигијенских навика 

после часа физичког вежбања. 

Садржаји: елементарне игре мирнијег карактера, вежбе постројавања, лагана кола, разговор о 

часу, распремање справа, умивање и прање руку итд. 

Облици рада: најчешће се примењује фронтални облик рада, а могу се примењивати и  други облици 

рада. 

Формација: полукруг, круг, врста и колона. 

Учитељ мора да заврши час организовано, да преконтролише да ли су справе и реквизити 

одложени уредно. 

 

Примери садржаја за завршни део часа 

 



- елементарне игре које од деце захтевају мир, тишину, већу пажњу, логичко 

мишљење, прецизност, памћење: „Гађање чуњева“, Предавање предмета од једног 

до другог“, „Реч по реч“ „Бацање лопте у круг“, „Ко најбоље засмејава“, „Јакове 

где си“, „Тражење скривеног предмета“, „Писмоноша“, „Глуви телефон“, 

„Најлепши кип“, „Хладно- вруће“, „Ко се неће насмејати“, „Где је лопта“ ,  

„Кретање за звуком“, „Погоди ко је“, „Понови покрет“.  

- разноврсне вежбе ходања уз тактирање и музику (са задатком ко ће лепше, 

правилније) 

- лагана дечја кола: „Ја посејах лан“, „Девојчица платно бели“, плесни кораци: 

„Валцер“, „Танго“. 

 

Методичка упуства за реализацију завршне фазе часа 

-  Применити елементарне игре мирнијег карактера како би се смирио организам 

ученика и физички и психички; 

-  Може се обавити договор о распремању справа, одржавање хигијене справа, 

сале и  личне хигијене; 

-  Разговор о одржаном часу и запажања у вези са учењем моторичких задатака; 

-  Разговор о ангажовању ученика; 

-  Задати домаћи задатак ученицима који имају потешкоћа у савладавању 

кретних задатака; 

-  Ученицима увек треба да буде јасно које садржаје су увежбавали и у којој 

мери су их савладали; 

-  Ученицима се може сугерисати да сваког дана као јутарњу гимнастику раде 

вежбе обликовања које су радили на часу; 

-  Напуштање сале (вежбалишта) мора да буде организовано и са поздравом „Час 

је завршен здраво“ а ученици отпоздрављају са „Здраво“; 

-  На команду учитеља у колони по један или двоје, ученици напуштају 

вежбалиште; 

-  Сала се мора оставити уредно, како би је могли користити ученици које долази 

за следећи час. 

 

Час физичког васпитања у учионици  

У нашој земљи постоји велики број школа које не поседују потребне услове за одржавање 

наставе физичког васпитања, што изискује свестране и добре стручне кадрове који ће знати да у свакој 

прилици и под разним условима одаберу садржаје који ће у постојећим условима дати позитивне 

ефекте у васпитно-образовном раду. 

У недостатку прикладних просторија за наставу физичког васпитања или лоших временских 

услова, могу се користити нека празна просторија, учионица или ходник. То је стварност за школе које 

немају услове и то треба тако и прихватити, јер то је један од излаза да часови буду реализовани. 

Уколико постоји нека празна просторија то је најбоље решење, јер се и у смањеном простору може 

реализовати час уз извесна ограничења (ниског плафона, близине прозора). Ако не постоји таква 

просторија, кад год је могуће наставу реализовати на отвореном простору, а учионица остаје као задња 

алтернатива за извођење наставе физичког васпитања. Често се дешава да се због недостатка простора 

настава физичког васпитања и не одржава, или замењује другим предметима. То свакако није 

препоручљиво јер учитељ (наставник) мора да пронађе могућност да реализацијом наставних садржаја 

утиче колико је год могуће на правилан раст и развој и моторичке способности ученика, али и осигура 

и задржи континуитет у остваривању задатака физичког васпитања. Сигурно је да се не могу постићи 

неки значајни ефекти у трансформацији моторичких и функционалних способности, али то не значи да 

овакви часови немају одређену вредност и значај. Ако је настава редовна, а уз то правилан избор 



садржаја, метода и облика рада, свакако ће позитивно утицати на развој и побољшање рада свих органа 

и система. 

Избор садржаја који се може одрађивати у учионици је велики, а  методе и организациони 

облици рада морају се прилагођавати постојећим околностима. Многе управе школа, наставници, али 

и  учитељи сматрају да је боље ако већ не постоје услови за наставу физичког васпитања и не 

реализовати је, него приступити импровизацији. Имајући у виду основни циљ и задатке физичког 

васпитања, непоходно је наставити континуиран практични рад, без обзира какви су услови за 

реализацију наставе. 

  Рад у учионици изискује од учитеља опсежну припрему, веће залагање, да створи интересовање 

код ученика, да створи ведро расположење. Једноличност упропаштава наставу, а рад у разреду 

изложен је баш тој опасности, те зато изискује много припрема и размишљања. Остваривање 

образовних задатака треба прилагодити условима и планирати оне садржаје који се могу реализовати 

у датим условима. Специфични услови рада омогућују и остваривање васпитних задатака. Услови рада 

захтевају већу дисциплину ученика у извршавању задатака, узајамно помагање, правилан однос према 

имовини, развијање смисла за ред. 

При планирању часа физичког васпитања у учионици треба имати у виду следеће факторе од 

којих зависи избор садржаја и реализација часа:  

-  положај учионице у оквиру школске зграде; 

-  расположиви простор и број справа и  реквизита; 

-  врста намештаја; 

-  узрасне карактеристике и пол ученика; 

-  састав ученика (женских, мушких); 

-  број ученика и положај часа физичког васпитања унутар распореда. 

 

Од деце не треба захтевати да морају да носе спортску опрему, већ да само скину сувишну 

одећу, како би могли несметано да изводе задате вежбе. За време вежбања ученици треба да се налазе 

на својим местима, у клупама или поред њих. 

Препорука је да се клупе у учионици не померају уза зид, јер се подиже већа прашина, прави 

се бука, а ученици их више вуку него што их преносе. Тачно је да се померањем клупа добија већи 

простор, али када се узме у обзир време које се изгуби њиховим померањем и време да се после часа 

врате и успостави ред у разреду, увиђамо да од тога нема велике користи. Уобичајено постављене клупе 

пружају знатно више могућности за разнолико кретање између, поред, испод и око њих. Уколико се 

померају клупе и столице, на крају часа све треба без велике буке поново вратити у првобитно стање. 

Књиге треба ставити у клупе, како би клупе и столице биле слободне за различите вежбе. Учитељ 

(наставник) одређује место где ће ученици одложити сувишну одећу и обућу. Простор у коме ученици 

вежбају треба редовно проветравати, ако је доста хладно проветрити пре почетка часа. Наставник треба 

да буде све време у учионици, од почетка припремања до  распремања простора за рад, како би се све 

одвијало на време, у реду и без превелике буке. 

Практична настава у учионици мора да има обележје озбиљног рада, сваки час треба да има 

своју структуру,  постављени задаци обавезно да се реализују. Часови физичког васпитања у учионици 

треба код ученика да изазову расположење, радост, смех, жамор, јер је то неопходно и неизбежно код 

часова у учионици, али у границама нормале, да то не смета другим разредима и околини. Превелика 

недисциплина не утиче васпитно, а ученици треба да знају да припадају школској заједници и у часу 

игре, и да мора да воде бригу и о другима. Часови треба да буду разноврсни и динамични, да на њима 

ученици увек нешто ново доживе и науче. Већи део наставног градива може се реализовати у учионици: 

неке наставне целине које се односе на природне облике кретања (ходање и трчање, бацање, хватање и 

гађање, потискивање, вучење и надвлачење), елементарне игре које се могу прилагодити постојећим 

условима, полигони са једноставнијим задацима, вежбе обликовања, плес и дечја народна кола, 

корективне вежбе. Некада је довољна и најједноставнија промена да усвојена игра добије нови облик. 

Могуће је испоштовати стандардну шему часа, али оптерећење не може бити у складу са 

општеприхваћеним начелима и принципима. 



Прву фазу часа која обухвата ходање и трчање треба реализовати током одмора или планирати 

час одмах по доласку деце у школу. Уводна фаза часа може се реализовати у виду припремања простора 

за рад или у виду лаганог ходања и трчања око клупа и столица. 

Припремну фазу часа треба започети вежбама обликовања и корективним вежбама. Код 

извођења свих вежби водити рачуна о правилном држању тела. 

Реализацију главног дела часа такође диктирају услови рада, што значи примениће се садржаји 

који се могу реализовати у учионици. Пожељно  је да што више буду заступљени групни облици рада, 

како би ученици били што активнији.   

 

Примери вежби у учионици 

 

Вежбе на клупи 

 

• Подићи руке увис, затим лагано спустити на клупу (покрете руку пратити 

погледом); 

• Подићи леву, затим десну руку са клупе, спустити једну, па другу руку на 

клупу; 

• Наизменично подизати и спуштати леву и десну руку, најпре спорије, па 

све брже и брже (без лупања по клупи); 

• Савити руке у лактовима за 90˚.  Руке су уз тело. Правити покрете као да се 

трчи; 

• Руке су опружене на клупи. Наизменично наслањати главу на леву, па на 

десну руку (на надлактицу); 

• Руке су испружене напред у правцу друга испред себе, описивати мале 

кругове у леву, затим у десну страну; 

• Руке су напред. Стезати шаке у песнице, а затим опружати прсте, најпре 

полако, а затим све брже и брже; 

• Руке су опружене на клупи, окретати руке да је длан час горе, час доле; 

• Ученици седе у клупи стопалима ослоњеним на тле, руку прекрштених на 

грудима. Наизменично подизати пету и прсте (прсти на поду, пета 

подигнута; затим обратно, пета на поду, прсти подигнути); 

• Опружити ноге напред колико то дозвољава клупа, затим их полако 

скупљати; 

• Опружити наизменично једну, потом другу ногу. 

• Руке састављене иза главе, прсти испреплетени. Отклон трупом у десну, 

потом у леву страну; 

• Исто као претходна вежба, сада радити засук у једну, потом у другу 

страну. 

 

Вежбе поред клупе 

 

• Ученици седе у клупама, изађу из клупа, неколико тренутака стоје поред 

клупа, врате се у клупе и седну; 

• Ученици седе у клупама, изађу из клупа, изведу брзо двоструки окрет, врате 

се у клупе и седну; 

• Ученици чучну на пуно стопало поред клупа, рука остаје на углу клупе, 

устатају и седају на своје место; 



• Сви ученици устану. Руке су спуштене поред тела. Отклон тела удесно, тако 

да руке клизе по нози. Врате се у првобитни положај, али сада исто то у леву 

страну; 

• Ученици из клупа формирају парове, стану поред клупе, парови се држе за 

руке, наизменично чучне број 1 и подигне се, чучне број 2 и подигне се, пар 

чучне и подигне се; 

• Ученици стоје у пару лицем окренути један другом, ноге морају бити 

састављене, а ученици близу један другоме. Длановима потискују један 

другога, док један не наруши равнотежу; 

• Постави се палица на две паралелно постављене клупе на одређеном 

размаку, ученици раде висове лежеће на палици; 

• Исто као у предходној вежби, али сада у вису лежећем предњем згрчених 

руку покушавају грудима да додирну палицу (згиб); 

• Поставе се два реда клупа постављених паралелно за ширину рамена. 

Ученици изводе помицање у упору; 

• Као у предходној вежби, само сада ученици у упору прескачу лопту или 

столицу; 

• Подизање и ношење у пару и тројкама између редова клупа; 

• Групно преношење клупе; 

• Клупе се поставе по ширини једна до друге, ученици пузе по њима (на 

леђима, боку, на стомаку, на леђима са лоптом у руци); 

• Поставити молерске лестве, ученици стоје у две колоне, учитељ придржава 

лестве, а ученици се пењу свако са своје стране лестви и силазе са њих; 

• Наспрам сваког низа клупа и столица стоји колона ученика који се један за 

другим пењу, прелазе преко клупа и столица до краја учионице (за 

реализацију ових вежби неопходно је да ученици имају чисту обућу); 

• Ученици се поставе између редова клупа у раскорачни став. Први у колони 

држи лопту у руци и покушава што пре да је између ногу пребаци до краја 

колоне. Лопта може да се проследи и у супротном смеру, од задњег у колони 

до првог; 

• Елементарна игра «Поплава». Ученици се спашавају пењањем на столице 

или клупу.                                     

            

Вежбе кретања у учионици 

 

• Сви ученици изађу из својих школских клупа, тако да парови крајњих 

редова клупа изађу у простор између средњих и крајњих клупа и построје 

се у ред. Ученици који седе у средњем реду поделе се тако да се десни уврсте 

међу оне који стоје њима са десне, а леви међу оне који стоје њима са леве 

стране, у празнини између клупа. 

• Почињу први са једне и друге стране, крећу се напред, заокрећу и пролазе 

празним простором између клупа. Када дођу у висину треће  клупе са 

спољне стране, ударе лагано руком по клупи и тиме дају знак следећим 

ученицима да могу почети с покретом напред. Кад једни полазе са свог 

места, сви се помере за један корак напред. 

• Ученици су постављени као у предходној вежби, ученици који су из средњег 

реда и који долазе из десног пролаза имају предност. Иза првог ученика који 

је прошао у свом смеру, полази први ученик из левог пролаза, па за њим 

други из десног пролаза, други из левог и тако наизменично и враћају се на 

своја места. 



• Мета може да се нацрта на табли на даљину од 4 до 8 метара,  ученици гађају 

бољом руком са циљем да погоде центар. Може се организовати ко је 

најбољи, који ред има највише погодака, гађати и  другом руком. 

• Изнад табле окачимо неки предмет да виси о канап дужине 50 cm, заљуљамо 

га, а ученици док је мета у покрету треба да је погоде. 

 

Штафетне игре у разреду 

• Сви ученици седе на својим местима. Десни скраја у сваком реду клупа 

добије у руке неки предмет, сви редови ученика започињу примопредају у 

исто време. На дати знак наставника почиње предаја предмета преко главе 

до последњег ученика истог реда. Последњи ученик даје другу до себе који 

даље додаје ученику испред себе у истом реду. Кад предмет дође до ученика 

у првој клупи он га предаје свом другу са десне стране који је започео 

штафету. Победио је онај ред клупа чији предмет први стигне до ученика 

који је почео штафету. Штафета се понавња обрнутим редом, почиње 

ученик са леве стране; 

• Исто као у предходној вежби, само сада ученик који додаје предмет окреће 

се у сусрет предмету; 

• Исто као у предходној вежби, само сада ученик који додаје предмет мора 

њиме прво да додирне клупу; 

• Ученик који додаје предмет устаје са свог места, изађе из клупе и дода 

предмет другу иза себе. 

• Постоји много примера вежби које се могу применити у учионици, али то 

свакако зависи од много фактора. Реализација наставе у учионици изискује 

првенствено свестране и стручне кадрове, који ће у свакој прилици одабрати 

баш оно наставно градиво које ће у постојећим условима дати најбоље 

резултате. Као што се може видети, час физичког васпитања у учионици 

захтева добру припрему ученика и наставника, и ако се то испоштује часови 

ће бити занимљиви, резултат неће изостати, а ученицима и наставницима 

биће олакшан рад. 

• И поред могућности да се час организује у учионици не треба да заборавимо 

„Боља је и кориснија шетња до периферије града, оближњег парка, до 

брежуљка, потока или реке од најбоље организованог часа у учионици.“ 

(Ђорђевић, 1968: 69). 

 

 


