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Со програмирањето на едукативните кинезиолошките процеси 
на часот по ССА/ФЗО, може во целост да се третираат речиси 
сите димензии на антрополошкиот статус на учениците. Со 
тоа може да се утврдува, подобрува и да се одржува нивото 

на физичките (моторните) способности на учениците

Планирањето на превентивните и куративните мерки, методи 
и активности речиси не е можно без предходно успешно 

програмирање на кинезиолошката едукација во училиштата, а 
особено во едукативниот процес во пред училишните 

установи и институции. Притоа , посебно
место зазема програмирањето и интензификацијат на 

активностите за спречување на појавата на лошото држење 
на телото кај учениците и остранувањето на нивните телесни 

деформитети.

ВОВЕД ВО ПРОБЛЕМОТ

“Модернизацијата не подразбира одрекување од она што веќе постои,

туку да понудиме нешто ново и подобро “



ТЕОРЕТСКИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗИРАНИОТ 
ТРАНСФОРМАЦИСКИ ПРОЦЕС

Авторот

Dietrich

Авторот 

Станојевиќ,

Со зголемување на ангажираноста на на учениците за
време на физичкото вежбање, а при тоа користејки на 
самите наставни часови  работа на станици и работа со 
дополнителни вежби, ги постигнал следните резултати:
- РАБОТА НА СТАНИЦИ 23,24 мин или 51,86 %
- РАБОТА СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ВЕЖБИ 27, 55 мин 
или 61,22 %

Aвторот

Gunter

По пат на станици успеал да ги 
доведе учениците да бидат ангажирани на 

часот по ССА/ФЗО и до 25, 23 мин 
(содржини од спортска гимнастика) 

и со 29,02 мин (содржини од спортски активности)

на 220 наставни часови, го користел метод познат 
како “дополнителни вежби“ во главниот дел од часот 
и на само три наставни часа успеал со оваа форма на

организирање на работата да изврши
зголемување на активното време на вежбање

преку 50 % (дури и до 58 % од вкупното време на
траење на часот по ССА/ФЗО)



Предмет на истражувањето е 
активното време за вежбање

во рамките на наставата по ССА/ФЗО

Најважен сегмент во предметот на истражување 
на часот по ССА/ФЗО е интензификацијата 

на телесното вежбање и развојот на моторичките способности,
а со тоа се утврдува, подобрува и да се одржува нивото 
на физичките (моторните) способности на учениците.

ПРЕДМЕТ  НА ИСТРАЖУВАЊЕТО



Цел на истражувањето е 
идентификување на идиректните и 

директните цели (резултати) од  кои 
може да се постигнуваат со примената 

на различни решенија при 
реализацијата на наставата по ССА/ФЗО 

во насока на интензификација на 
наставта а може да се поделат на:

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

ИНДИРЕКТНИ ЦЕЛИ (посредни) 
создавање на различни воспитни 
ефекти, формирање на навики, 

ставови, унапредување на здравјето, 
цртите на личноста, позитивни 

емоции.

ДИРЕКТНИ ЦЕЛИ влијание на 
морфолошките и функционалните 

способности, промени во организмот, 
-формирање на моторички знаења 

преку сознанија за совладувањето на 
отпорот, препреките и просторот, 
-усвојување на теоретски знаења 

(здрав живот, влијание на физичката 
култура.)



Најважна цел на часот по 
ССА/ФЗО е интензификацијата 

на телесното вежбање и 
развојот на моторичките 
способности , а со тоа се
утврдува, подобрува и се 

одржува нивото на физичките 
(моторните) способности на 

учениците.

Наставата по ССА/ФЗО по својата 
специфичност и природа поседува широк 

спектар на цели и задачи

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 



Без добар избор и примена на методско-
организациската форми на работа-МОФР, не може да 
се очекува ниту добра организација и реализација на 

форми на телесно вежбање, а уште помалку 
интензификација на часот по ССА/ФЗО. 

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Под интензификација на часот по 
ССА/ ФЗО, се подразбираат сите 

оние мерки кои треба да 
придонесат за зголемено 

влијание на физичката активност 
на организмот на ученикот, а тоа 

треба да се одрази преку 
подобрување на психофизичките 

способности и спортско-
техничкото образование односно 
создавање на квалитетен живот 

и активности.



-РАЗИОНАЛИЗАЦИЈА на работата, постигнување на  “густина“ 
на часот и создавање на активно време на вежбање

-ВАРИРАЊЕ на физиолошките големини на 
оптоварувањата,квалитетно дозирање

Со помош на МОФР, се придонесува за 
интензификација на ССА, ФЗО и физичката 
култура кај учениците.  Нивната функција 
не може да се набљудува низ потребите за 
придонес на  интензификацијата на телесното 
вежбање часот по ССА/ФЗО,  туку низ крајните 
ефекти на вежбање и физичка активност и 
создавањето на оптимални 
услови за реализирање на моторичките 
активности.

ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Интензификација на часот по ССА/ФЗО може да се 
постигне  преку следните два начина и тоа:



Со примената на МОФР на часот по ССА/ФЗО и неговото влијание
врз “активното време“ за вежбање на часот, од истражувањата од
различни автори во областа на апсолутното активно време на часот
по ССА/ФЗО, добиен е податок кои покажува дека реалната работа
на учениците на наставниот час од вкупното расположиво време
од предвидените 45 минути e 36,33 минути, a одминува на
следните сегменти:

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Време кое се 
користи за 
постројување, 
прозивка и 
подготовка 
на справи 
- 4,32 мин.
или 
(9,60 %)

Време кое 
наставникот  го 
користи  за 
објаснување,
демонстрација,
давање 

информации
- 1,33 мин
(2,95 %)

Стварно време 
за  физичка 
активност 
на учениците
9,04 мин 

(20,08 %)

Максимално 
можно  време 
кое останува
за вежбање на
учениците 
30,34 мин
- (67,42 %)



Од резултати се добиваат информации дека  20 % од
времето кое се користи за наставен час, односно 9,04 минути им 
остануваат на учениците за вежбање од вкупното време од 45 мин 

Кога ќе се израчуна целокупната саатница за вежбање на учениците 
на часот по ССА /ФЗО предвидена со програмата во текот на целата 

учебна година,  се добива еден не популарен податок
- помалку од 10 саати вежбање имаат учениците на

часот по ССА/ФЗО. 

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

ОВОЈ ДОБИЕН ПОДАТОК 
НЕ Е ЗАНЕМАРЛИВ ВО 

ОДНОС  НА СТВАРНИТЕ 
ПОТРЕБИ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА

ТЕЛЕСНО АКТИВНОСТИ, 
ДВИЖЕЊА И ВЕЖБАЊЕ

72  нч х 45 мин = 3240 мин . = 54 саати



РЕАЛНО
ВРЕМЕ на 

должината на 
наставниот

час по ССА/ФЗО 
- 41,87 мин. или

(93,04%)

МАКСИМАЛНО 
ВРЕМЕ 

Кое останува 
на располагање 

за вежбање 
27,36 мин. 

или (66,77 %)

ЕФЕКТИВНО 
ВРЕМЕ 
за вежбање на 
часот
по ССА/ФЗО 

19,32 мин. или
(46,14 %).Според Финдак, дистрибуцијата на времето 

за вежбање со должина од 45 минути или 100 %

ДОЛЖИНА НА 
НАСТАВНИОТ

ЧАС ПО ССА/ФЗО
45 мин. – 100 %

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО



Според истражувања реализирани во основните и средните 
училишта во Велес и тоа во ООУ “Рајко Жинзифов“, ООУ “Св. Кирил и 

Методиј“, ООУ “Благој Кирков“ во генерациите од шесто и осмо 
одделение и прва и трета година во ССОУ “Коле Неделковски“ од 
Велес и добиени се следните податоци за реалната активност на 
учениците т.е. активно време прикажано со следните податоци:

во шесто одделение и прва година:
- воводен дел од часот 2,3 мин или 5,18 %
- подготвителен дел од часот 3,30 мин или 7,78 %
- главен дел од часот 2,37 мин или 5,81 %
- завршен дел од часот 0,23 мин или 0,85 %
или вкупно 8,20 мин или 19,63%



во осмо одделение и трета година:
- воводен дел од часот 1,45 мин или 3,88 %
- подготвителен дел од часот 3,45 мин или 8,38 %
- главен дел од часот 1,50 мин или 4,07 %
- завршен дел од часот 1,18 мин или 2,88 %
или вкупно 7,58 мин или 19,16 %

Според истражувања реализирани во основните и средните 
училишта во Велес и тоа во ООУ “Рајко Жинзифов“, ООУ “Св. 

Кирил и Методиј“, ООУ “Благој Кирков“ во генерациите од шесто и 
осмо одделение и прва и трета година во ССОУ “Коле Неделковски“ 
од Велес и добиени се следните податоци за реалната активност на 

учениците т.е. активно време прикажано со следните податоци:



Причините за зглемената не ефикасност на часот по ССА/ФЗО, 
во главниот дел од часот, активното време во просек е околу 

5,55 % од расположивото време , се наоѓаат во следното:

немање на потребна
спортска опрема

лоша 
организација 
на наставниот 

час

недоволна 
употреба

на спортските
реквизити

недостаток 
на реквизити



Овие податоци ни покажуваат дека за 20 
% без никаков проблем можеме да 

постигнеме зголемување на  “активното“  
време за вежбање на учениците на часот 
по ССА/ФЗО. Ова може да се постигне со 

примена и избор на  оптимални и 
адекватни МОФР, но проследено со 
стручност  и креативност на самиот 

наставник.  Значи со овој вид на пристап 
на настаникот не само да се зголемува 

квалитетот  на работата туку се 
рационализира и времето, а со тоа и се 

влијае на квалитетот на работата на часот 
по ССА/ФЗО.

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО



Рационализацијата на времето за работа пред се 
однесува на постапките и мерките кој 

овозможуваат постигнување на што поголеми 
резултати од вежбањето т.е. постапки кои  

овозможуваат и придонесуваат да на најдобар 
начин се искористи времето, наставните средства, 

просторот и учениците. 
Со воведувањето на поголем број на 

работни места се постигнува намалување 
на бројот на  учениците во групата,

што овозможува да се скрати времето на чекање 
помегу две вежбања. 

Сите наведени начини на постигнување на 
рационализација на времето и просторот и

преку адекватно применување на одредени МОФР 
на  часот по ССА/ФЗО, во главниот дел од часот.

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО



Влијанието од примената на  МОФР, 
квалитетот на работата се 

зголемува расположивото  време 
на наставникот 

во форма на наставен час   по 
ССА/ФЗО, односно зголемување на   
активното време за вежбање. Нема 

сомневање дека позитивните  
последиците од телесното вежбање 

ќе биде поголемо доколку  е 
рационално искористено времето за 
работа и тоа во  овој случај  55 % -

60 % или 25 мин. - 30 минути од 
главниот дел  од наставниот час по 

ССА/ФЗО.

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО



Ефкасноста на часот по ССА/ФЗО, сепак не 
може да се темели само  на ефективното 
време на вежбање. Крајната цел на секој 
педагог  по ССА/ФЗО, е да учесниците во 

процесот на телесно вежбање што повеќе од  
расположливо време  го поминат  во 

вежбањето  и ефективното време постојано 
да се зголемува , но самите учесници  целото 
расположливо време не можат да го поминат 

во вежбање. Причината за ова не  лежи  
само во проблемите во организацијата на 

наставниот час  (примена на МОФР) туку и во 
некореспондирањето на целите и  задачите 
на  часот по ССА/ФЗО т.е. главниот дел од 
часот со дозирањето и дистрибуцијата на 

оптеретувањата.

ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО



Поагајки од предметот и целта на истражувањето на Интензификацијата на 
часот по спорт и ССА/ ФЗО се поставуваат следните две хипотези :

ХИПОТЕЗИ

Х1 – Со рационализација на работата на часот по ССА/ ФЗО 
се тежи кон максимално постигнување на образовната, 

воспитната и  биолошката компонента на часот преку економично 
искористување на времето и средствата за работа

Х 2 - Срцевата фрекфенција се зголемува многу бргу за време 
на дозираните активности и се  смалува после фузичката 
активност , што преставува показател за подготвеноста на 

организмот за зголемени физички оптоварувања.



Примерок  е дефиниран како примерок од женска и машка 
популација на возраст од 12, 14, 15 и 17 години и нецелосни 

генерации.  Тој е едноставен и случаен примерок и нај 
репрезентативен начин на бирање на примерок. Заклучоците од овој 
примерок се најзначајни и најнаучни, а резултатите најдобро да се

генерализираат.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ТРАНСФОРМАЦИСКИОТ ПРОЦЕС
Примерок на кинезиолошки субјекти

Како примерок во ова истражување се  40 ученици од ООУ “Рајко 
Жинзифов“ – Д.Оризари, Велес од VI и VIII одд.  во учебната 

1999/2000 и тоа 28 машки – 12 девојчиња, потоа  57 учениците од ООУ 
“Благој Кирков“ од VI и VIII одд. во учебната 2001/2002 и тоа 

36 машки – 21 девојчиња, потоа 78 учениците од ООУ “Св. Кирил и 
Методиј“ од VI и VIII  одд. Во  учебната 2002/2003 и 2003/2004 - и тоа 

35 машки – 43 девојчиња и 110 учениците од I и III година 
во ССОУ “Коле Неделковски“ од Велес во учебна 2008/2009 и 

2010/2011 и тоа 86 машки – 24 девојчиња .



Како примерок на варијбли за 
проценка на функционалните димензии 

во ова истражување земени се две 
варијабли (фрекфенција на срце во 

мирување) и (фрекфенција на срце по 
работа). Срцевата фрекфенција како 

варијабла која што ја мериме при 
реализирањето на методско 

организациски форми на работа се 
користи и во проценката по делови:

- за воведен дел од часот мин (%)
- за подготвителен дел од часот мин (%)

- за главен дел од часот мин (%)
- за завршен дел од часот мин (%)

вкупно време на часот мин (%)

Примерок на варијабли



Како метод на обработка на 
податоци или мерка на 

централни вредности кои се 
искористени во ова истражување 
е АРИТМЕТИЧКАТА СРЕДИНА или 
средна вредност во конкретниот 

случај средна вредност на 

срцевата фрекфенција

Метод на обработка на обработка на податоци (фрекфенции)



Услови и начин на реализирањето на трансформацискиот процес

ССОУ “Коле Неделковски“ Велес

ООУ “Благој Кирков“ Велес

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ Велес

ООУ “Рајко Жинзифов“, Оризари Велес



Оптеретувањето на учениците на часот по ССА/ФЗО, каде што 
применуваме различни сложени МОФР, имаме добиено мерења  на 

срцевата фрекфенција во интервал од 5, 15, 30, 60, 120 и 180 
секунди. Тестирањето е извршено од ист наставник врз исти ученици, 

во исти услови и имаме користено исти наставни средства.  При 
мерењето користени се сложени МОФР кои досега  не се опфанати со 

наставната програма.  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПЛАНОТ И ПРОГРАМА

Оптеретувања со примена на опрделени сложени 
методско-организациски форми на работа

Целта на мерењето и истражување е  

проширување на научните сознанија и  
експериментално да ги  провериме 
практичните, стручно-методските 
решенија  за  интензификација на 

часот по  ССА/ФЗО, како и да извршиме 
избор на  МОФР   кои највеќе ќе 

придонесат за интензификацијата на 

часот по ССА/ФЗО.



СРЦЕВА 

ФРЕКФЕНЦИЈА

МЕТОДСКО ОРГАНИЗАЦИСКИ ФОРМИ НА РАБОТА

паралелка –

паралелно

паралелка –

паралелно со 

дополнителни 

вежби

паралелка –

наизменично

паралелка –

наизменично со 

дополнителн и 

вежби

полигон

% време % време % време % време % време

60 0 0 0 1 1

60-71 1 1 0 1 0

71-80 4 4 2 3 0

81-90 7 6 1 3 3

91-100 18 19 4 6 3

101-110 18 21 3 13 2

111-120 19 19 18 8 2

121-130 15 11 31 13 7

131-140 10 5 15 11 7

141-150 6 5 13 13 12

151-160 2 6 5 17 16

161-170 0 2 7 11 22

171-180 0 0 1 1 16

181-190 0 0 0 0 9

191-200 0 0 0 0 0

Анализа на оптеретувањето на учениците на часот по ССА/ФЗО со примена на различни МОФР
во генерациите на шесто и осмо одееление и прва и трета година

(комлекс вежби на методско-организациски форми на работа - ПРИЛОГ А)



Од анализата на оптеретувањата на
часот по ССА/ФЗО, може да се види
дека кај едноставните методско
организациски форми на работа
(паралелка – паралелно и паралелка –
паралелно со дополнителни вежби)
зоната на интензитетот се поместува
кон пониски вредности на срцевата
фрекфенција.

Додека пак кај сложените МОФР
(паралелка – наизменично,
паралелка – наизменично со
дополнителни вежби и полигон)
доаѓа до поместување на зоната
на интензитет кон поголеми
вредности на срцева
фрекфенција.



За остварувањето и реализацијата на
наставната програма по ССА/ФЗО, доста
значајно место завземаат условите и
материјалните средств за работа во
училиштата. Условите и материјалните
средства за работа се во директна
корелација со реализацијата на
наставната програма по ССА/ФЗО, што е
евидентно и во зглемената мотивација
на наставникот и учениците, како и
можноста за примена на современи и
сложени МОФР.

Добрите материјани услови за
работа, овозможуваат широк
спектар на форми и методи на
работа, што повторно е во
непосредна врска со клучните
ефекти на наставниот процес -
зголемен интензитет на работа
т.е постигнување на оптимални
оптеретувања на часот по
ССА/ФЗО.



Дел од наставниот час минути %

ВОВЕДЕН ДЕЛ 4,58 10,94

ПОДГОТВИТЕЛЕН ДЕЛ 5,95 14,21

ГЛАВЕН А ДЕЛ 14,10 33,67

ГЛАВЕН Б ДЕЛ 14,46 34,54

ГЛАВЕН ДЕЛ 28,56 68,21

ЗАВРШЕН ДЕЛ 2,78 6, 64

ВКУПНО 41,87 100 %

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
ПРЕГЛЕД НА СТВАРНОТО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ  НА ЧАСОТ ПО ССА/ФЗО 

И НЕГОВОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ ЗА ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ



Дел од 

наставниот час

Ефективно време 

поминато во телесно 

вежбање – мин.

Реално време на 

траење на 

наставниот час

Време потрошено на 

се друго – мин.

I 2,36 4,58 2,22

II 3,01 5,95 2,94

III – А 4,26 14,10 9,83

III – Б 9,22 14,46 5,23

IV 0,47 2,78 2,29

ВКУПНО 19,32 41,87 22,55

ПРЕГЛЕД НА СТВАРНОТО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ  НА ЧАСОТ ПО ССА/ФЗО И ЕФЕКТИВНОТО 
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА НА ЧАСОТ ПО ССА/ФЗО 

Ефективното време на вежбање на учениците на часот по ССА/ФЗО изнесува сев-
купно 19,32 минути од кои што на главниот дел од часот отпаѓаат само 13,48 минути, а
тоа е недоволно да се реализираат основните цели и задачи на часот по ССА/ФЗО и во
целокупниот наставен процес. Причините за овие состојби се смета дека може да се од
субЈективен и објективен карактер (д-р Финдак)[1] .

[1] Findak, V. (2007). Metodički postupci u funkciji intenzifikacije nastavnog procesa. U: Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa RH, Poreč, str. 291-293



ОБЈЕКТИВНИ ПРИЧИНИ

дали паралелката  е 
мешовита или не

бројот на 
ученците 

во паралелката

распоредот на часот 
по ССА/ФЗО ( дали е I,II ... 

V или ... VI, VII час

тип на часот
по ССА/ФЗО

на вкупната ефикасност на наставата 
по ССА/ФЗО влијаат следните причини и тоа :

микроклиматските 
влијанија

Материјалните
средства за работа



СУБЈЕКТИВНИ ФАКТОРИ

кои влијаат на  намалувањето 
или зголемувањето на  

ефективното време на телесно 
вежбање на часот  по 

ССА/ФЗО се:

организацијата на часот по 
спорт и спортски  

активности/ФЗО и

реализацијата на часот по 
спорт и спортски  
активности/ФЗО



На темелите на компаративната
анализа за ефективното работење
на часот по ССА/ФЗО, најголемо
време отпаѓа на стоењето на
учениците. Тоа време обично трае
долго на главниот дел од часот и
тоа во првиот негов дел ( А дел).
Без сомневања одморите и
паузите се составен дел од
наставниот процес, но ако тие не
траат повеќе од 7,20 минути, тогаш
тоа е значајно голем дел од
времето потребно за одмор. Со
анализа се утврдува дека основната
причина за паузите е неадекватен
избор при примена на МОФР и
нивната слаба интерпретација.



Утврдено е дека сеуште дел од
наставниците во мала мерка при-
менуваат сложени МОФР, додека
пак нивната организациона работа
на главниот дел од часот се све-
дува на употреба на едноставни
групни форми на работа. Таквата
работа во просек со 30 ученици во
паралелка , недозволува поволно
искористување на времето за
работа. И во случај на користење на
сложени МОФР, тие не се приме-
нуваат на адекватен начин , така
што доаѓа до трошење на времето
на часот по ССА/ФЗО и тоа во
деловите на часот каде би уче-
ниците би требало највеќе да ра-
ботат – во главниот дел од часот.



ЗАКЛУЧОЦИ

1. Функционалниот модел на опoтоварување кој 
беше користен во текот на педагошката постапка, доведе 

до зголемување на нивото на адаптација на физиолошките 
функции кај учениците и ученичките.

2. Ефикасноста на моторната активност кај испитаниците е 
поголема со примена на методско-организациски форми на 

работа 

3. Контролата на оптоварувањата на часот по ССА/ФЗО со 

примена на метода  на  пулсиметрија има своја практична 
вредност во однос на дозирањето на  интензитетот на  

оптоварувањата на вежбите за секој индивидуалец посебно



5. Користењето на комлекс вежби на сложени 
МОФР каде  имаме  прогресивно зголемување на напорот 

зависно  од индивидуалните можности на учениците и 
примената на современи форми и методи на работа во 

наставата и современите реквизити во голема мера може 
да ја подобри   ефективноста на моторичките активности на 

часот по ССА/ФЗО. 

4. Можностите за интензификација на наставата  по ССА/ФЗО се 
поголеми  во колку се познаваат индивидуалните варијации во 

адаптацијата на физиолошките функции кај учениците 
и ученичките при промена на интензитетот на вежбите.

ЗАКЛУЧОЦИ



ПАРАЛЕЛКА – ПАРАЛЕЛНО

работно место: Водење на топка во ракомет
работно место: Водење на топка во ракомет

ПАРАЛЕЛКА – ПАРАЛЕЛНО СО 
ДОПОЛНИТЕЛНИ ВЕЖБИ

работно место: Водење на топка 
во кошарка со двочекор

работно место: Водење на топка во 
кошарка со двочекор

ПАРАЛЕЛКА – НАИЗМЕНИЧНО

работно место: Одбивање на топка од ѕид со 
подлактица

работно место: Слободни фрлања на кош
работно место: Водење на топка со внатрешен дел 

од стопалото 

ПАРАЛЕЛКА – НАИЗМЕНИЧНО 

СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ВЕЖБИ

работно место: Скок во далечина – Увината техника
дополнителна вежба: колут напред на капак од 

шведстки сандак
дополнителна вежба: 20 скокови со јаже

работно место: Фрлање на медицинка во далечина 
(предвежба за фрлање на ѓуле)

дополнителна вежба: од став споен и споени чучнувања 
дополнителна вежба: опирање легнато, предно опирање 

(склек)

работно место: Вежба за рамнотежа (вага)
дополнителна вежба: споени поскоци од криг во круг
дополнителна вежба: споени поскоци преку јаже

ПОЛИГОН
работно место: 
вијугасто ползење помеѓу 8 чуњеви 
работно место: 
претрчување преку клупа
работно место: 
превлекување под нуска греда
работно место: 
прескокнување на пречка или конот
работно место: 
два поврзани колута напред 
работно место: р
азношка преку јарец
работно место: 
споени поскоци од обрач во обрач – 8
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