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ПРАКТИЧЕН ПРИКАЗ ЗА РЕАЛИЗИРАН НАСТАВЕН ЧАС 
- дневна подготовка за реализација на часот по спорт и спортски активности – 

 
 

Дата:                   Предмет: Спорт и спортски активности Година: III клас: 
Тема:ПСИХО-МОТОРИКА Наставник: м-р Ангелче Гушев 
Наставна содржина: Мерење на брзина на рака и нога  
Тип на часот: Усовршување  Час број:  
ИКТ во наставата: ЛЦД проектор, лап топ, прилози од http://youtube.com/, презентации 

  
А. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

Конструктивистичко учење 
Ученикот треба да се оспособи за: 
- да знае правилно да се постави пред даска на која се прицврстени две тркалезни плочи 
- да знае правилно да се постави пред клупа за рамнотежа (гребенот кон горе) поставена по 
должина 
- да е во спортска опрема  
 
 
 
Образовни цели: 

Утврдување на психомоторички карактеристики на ученикот 
(силина на рака и нога - тапинг) нивно евидентирање и следење, 
односно  спортско – техничко образование за антропометријата, 
запознавање со теоријата на антропометријата.  

 
 
 
 
Воспитни цели: 
 

развивање и негување на: 
- позитивен однос кон општествената средина и колективот 
- толератност, комуникативност, алтруизам 
- точност, прецизност и одговорност во работата 
- патриотизам, хуманизам 
- разонода 

 
Биолошки цели: 

- влијание врз кардиоваскуларниот систем,  сетилните органи, 
мускулните групи и нивно јакнење и развивање  

 
Наставни методи:  

 
демонстрација, објаснување, разговор 

 
Наставни форми:  

 
индивидуална, групна, колективна и работа во пар 

Наставни средства, 
реквизити  и помагала 

даска на која се прицврстени две тркалезни плочи, клупа за 
рамнотежа(гребенот кон горе) поставена по должина и бележник 

 
 

Предходна подготовка на наставникот и учениците 
Подготовка на наставникот Подготовка на учениците 

- да го осмисли комплексот на вежби во: 
  * воведниот дел ; 
  * подготвителниот дел; 
- да ја координира целосната поставеност на 
учениците во организирањето на мерењето 
на психомоторички мерки 
- да го артикулира текот на наставниот час 
во сите негови четири делови  

 
- да знае правилно да седи пред даска на која 
се прицврстени две тркалезни плочи, и 
клупата  за рамнотежа (гребенот кон горе) 
поставена по должина 
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Подготовка на наставникот 

 

Артикулација на наставниот час 
 

Воведен дел: (5 мин) 
 

 
- превземање на учениците строј, присутност  
 

 
 

Подготвителен дел: (10 мин) 

- вежби за раменски појас и горни екстремитети 
- вежби за труп 
- вежби за карличен дел 
- вежби за долни екстремитети 

 
Главен дел: (25 мин) 

 - мерење на брзина на работа со рака (моторика) 
-  мерење на брзина на работа со нога (моторика) 

 
Завршен дел: (5 мин) 

- разговор за значењето на психомоториката и 
нејзините правила во целост 

 
 
 
 
 

Б. ТЕК НА ЧАСОТ (ДИДАКТИЧКА АРТИКУЛАЦИЈА)  
 
ВОВЕДЕН ДЕЛ – (содржина и методски приод) – 5 минути 
 Во овој дел од доаѓа до превземање на учениците за час и нивно постројување во една врста. 
По добиената команда започнуваат да се движат во круг, а потоа од движење да поминат во лесно 
трчање, поскоци, поскоци во страна и сл., каде што учениците ќе бидат физиолошки, емоционално и 
организационо воведени во понатамошната работа на часот.    
 
 

 ПОДГОТВИТЕЛЕН ДЕЛ - (содржина и методски приод) – 10 минути 
 
1. 

 

 

 
опис: Став спетен, (колената се малку свиткани) предрачување, 
наизменично преклопување на дланките нагоре и надолу 
 
 
дозирање: 10 -12 пати 

 
 
2. 

 

 

 
опис: Став спетен, (колената се малку свиткани) предрачување 
горе, со потклекнување низ прирачување задрачуваме надвор, 
затклонување со трупот и главата, по истиот пат се враќаме назад 
во почетна положба  
 
 
дозираwе: 10 -12 пати 
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3. 

 

 

 
опис: Став расчекорен (колената се малку свиткани), одрачување, 
засук на трупот на десна и лева страна, рацете го следат движењето. 
 
 
 
дозирање: 10 -12 пати 

 
4. 

 

 
опис: Став расчекорен (колената се малку свиткани), одрачување, 
два мали круга во одрачување, два челни круга надолу со 
подлактица, два челни круга надолу со испружени раце.    
 
 
дозирање: 10 -12 пати 

 
5.  

 

 

 
опис: Став расчекорен (колената се малку свиткани), раце на 
половина, полека ја движиме главата на лева и десна страна 
 
 
 
дозирање : 10 -12 пати 

 
6. 

 

опис: Став расчекорен (колената се малку свиткани), раце на 
половина, засук на вратот на десно и засук на вратот на лево 
 
 
дозирање : 10 -12 пати 

 
7. 

 

 

опис: Расчекорен став со получучнување, мал претклон напред, 
предрачување долу, дланките се на колената, расчекорно свртување 
во лево со потчучнување, прирачување, расчекорно свртување во 
десно со потчучнување, враќање во почетна положба. 
 
 
дозирање : 10 -12 пати 
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8. 

 
 

 

опис:  Седење разножно, згрчена лева нога, колената се надвор, 
одрачи згрчено (дланките се пред рамениците), претклон, 
предрачување, предножување на стапалото високо горе, се враќаме 
во почетна положба. Затклон во се-дечка положба со потпор на 
подлактици, предножување на десно стапало високо горе, се 
враќаме во седење разножно со згрчена лева нога, колената се 
надвор, одрачуваме згрчено.    
 
дозирање : 10 -12 пати 

 
 
9. 

 
 
 

 

опис: Седење вкрстено „турско седење” одрачување згрчено, 
дланките се на тилниот дел, длабоко претклонување, се враќаме во 
почетна положба, засук во лево, одрачуваме во десно, отсук и засук 
во десно, одрачуваме со лева рака.    
 
 
дозирање : 10 -12 пати 

 
10. 

 
 

 

 
опис: С'е е исто како во вежба 9, само се работи со другата нога. 
 
 
 
дозирање : 10 -12 пати 

 
11. 

 

 

опис: Седење разножно, одрачуваме, мало претклонување кон 
десната нога, надрачување, предножување на стапалото, зиб во таа 
положба, предножување на стопалото на другата страна. Засук на 
трупот во десно, надрачуваме со челни кругови, отсук, 
предрачуваме. Седење разножно, предрачуваме, зибови во 
претклон.   
 
 
дозирање : 10 -12 пати 

 
12. 

 
 

 

опис: Седење полузгрчено споено со потпирање на подлактиците, 
високо предножување на десната нога, ниско предножување на 
десната нога, згрчено предножување на десната нога, ниско 
предножување на десната нога, враќање во почетна положба, за 
време на работата стапалото е предножено. Истото се повторува и 
со другата нога.  
 
 
дозирање: 10 -12 пати 
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ГЛАВЕН ДЕЛ - (содржина и методски приод) – 25 минути  

 
 

ТАПИНГ СО РАКА  

Реквизити: Даска на која се прицврстени две 
тркалезни плочи, или залепени два круга од леплива 
хартија, со пречник од 20 см, меѓусебно оддалечени 61 см 
(најблиските делови, штоперица). 

Задача: Испитаникот (седнат на столица) ја 
поставува послабата рака на средината помеѓу двете 
плочи (круга) а појаката рака ја поставува вкрстено на 
спротивната страна на плочата. Испитаникот треба да 
изведе што повеќе правилни циклуси на движења, за 
време од 20 секунди. 

Оценување: Се оценува вкупниот број на 
правилно изведени циклуси (2 допирања еден циклус) за 
време од 20 сек. 
 
 

ТАПИНГ СО НОГА  

Реквизити: Клупа за рамнотежа (гребенот кон горе) поставена по должина, столица, 
штоперица. 

Задача: Испитаникот седи на столица, а подобрата нога ја поставува на даската. На 
знак “сега” испитаникот ја подигнува ногата ја префрлува преку гребенот на спротивната 
страна на даската и ја враќа ногата во почетната положба, што претставува еден циклус на 
движење. Испитаникот треба да изведе што побрзо повеќе циклуси за време од 20 сек. 

Оценување: Се оценува бројот на правилно изведените циклуси. 
Напомена: Не се рачуна недовршениот циклус, ако испитаникот не ја вратил ногата 

во почетната положба. 
 
 
 

 
  
 

ЗАВРШЕН ДЕЛ (содржина и методски приод) – 5 минути 
Разговор за значењето на психомоториката и нејзиното значење целост, прашања и 

одговори   
 
 
 
 
 
 
 
Литература:   
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