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Во наставата по спорт и спортски активности  за една учебна  година се потребно е и 

интеграција на  ИКТ на содржини кои ќе одговараат на потребите. Најмногу ИКТ ќе се практикува на 

часовите предвидени за презентирање на правилата за игра на спортските игри.   

Со примената на ИКТ  во наставата по спорт и спортски активности   би се согледале 

стекнатите вештини на учениците, но би добиле и  информации за тоа, колку она што го учат на 

часовите можат практично да го применат.  

Целите на примената на  ИКТ во наставата по спорт и спортски активности  се :  

-да се оспособат учениците сами да истражуваат и да доаѓаат до информации 

-да можат дадени задачи да презентираат со помош на соодветни ИКТ алатки 

-да можат наученото да го применуваат во секојдневниот живот 

 

Програмата за реализација на интеграцијатана ИКТ во наставата по спорт и спортски активности  за 

е следна: 

 

 

 

 

 

 

 



Забелешка *Во зависност од потребите часовите со примена на ИКТ може да се зголемат во текот на 

учебната година 

Предметен  наставник 

м-р Ангелче Гушев 

НАСТАВНА  

ЕДИНИЦА 

БРОЈ НА 

ЧАСОВИ 

ВРЕМЕ НА  

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Изработка на презентација  
на правила за Футсал играта 

1 Септември 

Презентации на техниката на низок и висок старт и 
штафетно трчање 

1 Септември 

Изработка на презентација на правила за игра  
за ракомет  и зона 3-2-1. 

1 Октомври 

Изработка на презентација  од ракометната играта  – 
голманова техника 

1 Октомври 

Презентација на основните кошаркарски ставови , техника 
и тактика во Кошарката. 

1 Ноември 

Изработка на презентација   за  велосипедизам. 1 Ноември 

Изработка на презентација  
на правила за игра за одбојка 

1 Ноември 

Изработка на презентација  за пливање  
и стиловите во пливањето 

1 Декември 

Изработка на презентација  за видовите   
на ритмичките  движења. 

1 Декември 

Гимнастиката како спорт и нејзините составни делови .  
Усовршување на основната техника на колут напред и 

колут назад 

1 Декември 

Изработка на  презентација за историјата  
на македонските  народни ора 

1 Јануари-Февруари 

Спортската гимнастиката како спорт и употребата на 
реквизите за машка и женска изведба 

1 Февруари 

Изработка на презентација на правилата за Кошаркарската 
игра 

1 Март 

Изработка на презентација за класичните игри  
Валцер и Танго. 

1 Март 

 
Презентација на фазите на скоковите 

1  
Април 

Техники на фрлање  (ѓуле, копје, диск, кладиво). 
Совалдување на основната техника на фрлање на ѓуле 

1 Април 

Изработка на презентација на техниката и тактиката во 
кошаркарската игра 

1 Мај 

Презентација на правилата  за игра за Шах 1 Јуни 


