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Училиште: ССОУ “Коле Неделковски“- Велес  Општина: Велес               

 

Натсавен предмет: Спорт и спортски активности  

 

Година: I и III (прва и трета година) 

 

ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН 

 
Реден 
број 

 
НАСТАВНА ТЕМА 

Број на часови Вкупно Време на 
реализација 

Нова 
содржина 

 
Повторување 

Друг вид 
на часови 

 
1. 

Вежби за бликување на 
телото 

 
9 

 
9 

          

            9 

 
 27 

 
             X, XI, III, IV 

 
2. 

Развој на општата  
моторика 

 
5 

 
5 

        

            5 

 
15 

 
XII, IV, V 

 
3. 

 
Аеробик 

 
5 

 
/ 

       

            / 

 
5 

 
II, VI 

 
4. 

Корективна гимнастика                 
(превентивни и корективни вежби за 

рбетен столб и стапала 

 
5 

 
5 

      

           5 

 
15 

 
                I, II, III 

 
5. 

 
Утврдување и оценување 

 
/ 

 
4 

  
2 

 
                     XII ,VI 

  
64 
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ОПШТА ЦЕЛ 
Целта на наставата по спорт и спортски активности е задоволување на потребите на учениците за на одржувањето и подобрувањето на 

здравјето, физичките и работните способности. Стекнување на навики за редовно спортување со превентивно-заштитна функција и 

функција на активен одмор и репродукција на способностите. 

 
 
 
 

ЦЕЛИ 
Ученикот како активен субјект во наставата да: 

 ја развива културата, етичките и моралните вредности на личноста низ игра и спортување 

 ги почитува правилата на спортските игри и натпревари, фер-плеј однесување, почитување на противникот и да формира 

позитивни ставови кон спортувањето 

 ги развива психомоторните способности и аеробни способности 

 ја развива општата и експлозивна сила на горните екстремитети 

 ја осознае општата физичка способност и сознанијата за користење на активен одмор со спортување во функција на превенција 

на професионалните негативни влијанија за здравјето 

 применува комплекс на вежби за симетричен развој и одржување на на правилното држење на телото 
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ЧАСОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ 

 
ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес  Учебна година: 2020 / 2021               Генерација: Прва и Трета  година (I  и III)  
Предмет: Спорт и спортски активности Наставник: м-р Ангелче Гушев 
 
РЕДЕН БРОЈ 

НА 
НАСТАВНА 

ТЕМА 

РЕДЕН 
БРОЈ 

НА 
ЧАСОТ 

 
ИМЕ НА НАСТАВНАТА 

ЕДИНИЦА 

 
ТИП 

НА 
ЧАСОТ 

 
ФОРМИ НА 

РАБОТА 

 
МЕТОДИ НА 

РАБОТА 

МЕСТО НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 
И НАСТАВНИ 

СРЕДСТВА 

ИНОВАЦИЈА 
ВО     

НАСТАВАТА 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦ 

ИЈА 
МЕСЕЦ 

Вежби за 

обликување 

на телото (I) 

 
1. 

Запознавање на учениците со 

наставната програма 

 
Информација 

 
Индивидуална 

 
Разговор 

Домашни услови 
(двор, стан, кука) 

  
X 

  
2. 

Комплекс вежби за 

истегнување, јакнење и 

лабавење на целото тело 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови 
(двор, стан, кука) 

  
X 

  
3. 

Комплекс вежби за 

истегнување, јакнење и   

лабавење на целото тело 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови 
(двор, стан, кука) 

  
X 

  
4. 

Комплекс вежби за 

истегнување, јакнење и лабавење 

на целото тело 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

Домашни услови 
(двор, стан, кука) 

  
X 

  
5. 

Комплекс вежби за     

обликување во нормален 

исправен став 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови 
(двор, стан, кука) 

  
X 

  
6. 

Комплекс вежби за     

обликување во нормален 

исправен став 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови  
(двор, стан, кука) 

  
X 

  
7. 

Комплекс вежби за 

обликување во нормален 

исправен став 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови 
(двор, стан, кука) 

  
X 

  
8. 

Комплекс вежби за 

обликување во седечка и лежечка 

положба 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
X 
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9. 

Комплекс вежби за 

обликување во седечка и лежечка 
положба 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI 

  
10. 

Комплекс вежби за 

обликување во седечка и 
 лежечка  положба 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI 

  
11. 

Комплекс вежеби за 
обликување со топка од 

почетен нормален исправен став 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI 

  
12. 

Комплекс вежеби за 
обликување со топка од  

почетен нормален исправен став 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI 

         
13. 

Комплекс вежеби за 
обликување со топка од 

почетен нормален исправен став 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI 

  
14. 

Комплекс вежеби за 
обликување со топка во седечка 

 и лежечка положба 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI 

  
15. 

Комплекс вежеби за 
обликување со топка во седечка 

 и лежечка положба 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI 

  
16. 

Комплекс вежеби за 
обликување со топка во седечка 

 и лежечка положба 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XI  

Развој на 
општа 

моторика 
(II) 

 
 

17. 

 
Вежби за развој на 

брзина на горните и долните 
екстремитети 

 
 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XII 

 
 

 
18. 

Вежби за развој на 
брзина на горните и долните 

екстремитети 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XII 

 
 

 
19. 

Вежби за развој на 
брзина на горните и долните 

екстремитети 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XII 

 
 
 
 

 
20. 

 
Координирани и брзи движења  

на горните екстремитети 

 
 
Совладување 

 
 

Индивидуална 

 
Демонстрација, 

објаснување, 
разговор и 

набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XII 
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21. Координирани и брзи движења  
на горните екстремитети 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XII 

 
 

 
22. 

Координирани и брзи движења  
на горните екстремитети 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XII 

  
23. 

Повторување на  
комплекс вежби 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
XII 

 
  

24. 
 

Утврдување на полугодишни 
оценки 

 
Утврдување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

Наставничка 
канцеларија, 

кабинет по ССА 

  
XII 

Корективна 
гимнастика 

(IV) 

 
25. 

Вежби за  кифотично држење 
на телото (во исправена, 

седечка и лежечка положба) 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
I 

  
26. 

Вежби за  кифотично држење 
на телото (во исправена, 

седечка и лежечка положба) 

Повторување  
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
I 

 27. 
 

Вежби за  кифотично држење 
на телото (во исправена, 

седечка и лежечка положба) 

Усовршување  
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
I 

Аеробик  
(III) 

 
28. 

Вежби попратени со музика  
и без реквизити 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
II 

Корективна 
гимнастика 

(IV) 

       
       29. 

Вежби за  сколиоза (во исправена, 
седечка и лежечка положба) 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
II 

  
30. 

 

Вежби за  сколиоза (во исправена, 
седечка и лежечка положба) 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
II 

  
31. 

Вежби за  сколиоза (во исправена, 
седечка и лежечка положба) 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
II 

 
 

 
32. 

 

Вежби за  лордоза (во исправена, 
седечка и лежечка положба) 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
II 

  
33. 

 

Вежби за  сколиоза (во исправена, 
седечка и лежечка положба) 

 
Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
II 
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34. 

Вежби за  сколиоза (во исправена, 
седечка и лежечка положба) 

 
Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
II 

 
 
 

 
 

35. 

Вежби за рамни стапала (подигање 
на прсти и петица, одење на прсти 

и петици, внатрешни и натворешни 
стапала и други вежби во разни 

положби) 

 
 

Совладување 

 
 

Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
 

II 

  
 

36. 

Вежби за рамни стапала (подигање 
на прсти и петица, одење на прсти 

и петици, внатрешни и натворешни 
стапала и други вежби во разни 

положби) 

 
 

Повторување 

 
 

Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
 

III 

  
 

37. 

Вежби за рамни стапала (подигање 
на прсти и петица, одење на прсти 

и петици, внатрешни и натворешни 
стапала и други вежби во разни 

положби) 

 
 

Усовршување 

 
 

Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
 

III 

Вежби за 

обликување 

на телото (I) 

 
38. 

Комплекс вежби за обликување со 
гимнастичка палица во нормален 

исправен став 

 
 

Совладување 

Индивидуална Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
III 

  
39. 

Комплекс вежби за обликување со 
гимнастичка палица во нормален 

исправен став 

 
 

Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
III 

 
 

 
40. 

Комплекс вежби за обликување со 
гимнастичка палица во нормален 

исправен став 

 
 

Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
III 

 
 

 
41. 

Комплекс вежби за обликување со 
гимнастичка палица во седечка и 

лежечка положба 

 
 

Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
III 

 
 

 
42. 

Комплекс вежби за обликување со 
гимнастичка палица во седечка и 

лежечка положба 

 
 

Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
III 

  
43. 

Комплекс вежби за обликување со 
гимнастичка палица во седечка и 

лежечка положба 

 
 

Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
III 

  
44. 

Комплекс вежби за обликување со 
јаже  во нормален исправен став 

 
 

Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
IV 
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45. 

Комплекс вежби за обликување со 
јаже  во нормален исправен став 

 
 

Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
IV 

 
 
 

 
46. 

Комплекс вежби за обликување со 
јаже  во нормален исправен став 

 
 

Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
IV 

  
47. 

 

Комплекс вежби за обликување со 
јаже  во седечка и лежечка положба 

 
 

Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
IV 

  
48. 

 

Комплекс вежби за обликување со 
јаже  во седечка и лежечка положба 

 
 

Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
IV 

  
49. 

Комплекс вежби за обликување со 
јаже  во седечка и лежечка положба 

 
 

Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
IV 

Развој на 
општа 

моторика 
(II) 

 
50. 

 
Вежби за развој на општата силина 

за цело тело 

 
 

Совладување 

Индивидуална Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
 

IV 

  
51. 

Вежби за развој на општата силина 
за цело тело 

 
 

Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

            
IV 

  
52. 

Вежби за развој на општата силина 
за цело тело 

 
 

Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
V 

  
53. 

Вежби за развој на експлозивна 
силина 

 
 

Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
V 

  
54. 

Вежби за развој на експлозивна 
силина 

 
 

Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
V 

  
55. 

Вежби за развој на експлозивна 
силина 

 
 

Усовршување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
V 

  
56. 

Вежби за развој на репетитивна  
силина на целото тело 

 
 

Совладување 

 
Индивидуална 

 
Демонстрација, 

објаснување, 
разговор и 

набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
V 

  Вежби за развој на репетитивна   
    Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

 
Домашни услови   
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57. 
 

силина на целото тело разговор и 
набљудување 

(двор, стан, кука) V 

  
58. 

Вежби за развој на репетитивна  
силина на целото тело 

 
  Усовршување 

 
   Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
V 

Аеробик  
(III) 

 
59. 

Вежби попратени со музика  
и без реквизити 

 
 

Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
V 

  
60. 

Вежби попратени со музика  
со топка 

 
    Повторување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
VI 

  
62. 

Вежби попратени со музика  
со топка 

 
     Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
VI 

  
63. 

Вежби попратени со музика  
со јаже 

 
Совладување 

 
Индивидуална 

Демонстрација, 
објаснување, 

разговор и 
набљудување 

 
Домашни услови   
(двор, стан, кука) 

  
VI 

  
64. 

Утврдување на  
годишни оценки 

      
VI 
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