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МЕТОДИКА САДРЖАЈА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА ПО ФАЗАМА ЧАСА

Тематске целине:
1. Програмски садржаји за уводни део

часа физичког вежбања.
2. Програмски садржаји за припремни

део часа физичког вежбања.
3. Програмски садржаји за главни део 

часа физичког вежбања.
4. Програмски садржаји за завршни 

део часа физичког вежбања.



НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

• Основни услов наставног процеса физичког
васпитања је да одговори на питања: зашто
(циљ, исходи), шта (садржине), како (методе,
поступци) и чиме (средства, медији).

• Да би се одговорило на питање шта, мора да
се подробније познаје садржина (струка), с
обзиром да из сврхе предмета произлазе
садржине и циљеви, а из циљева методе
рада и начини евалуације.
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ЦИЉ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

• Циљ физичког васпитања јесте да разноврс-
ним и систематским моторичким активности-
ма, у повезаности са осталим васпитно–обра-
зовним подручјима, допринесе интегралном
развоју личности ученика (когнитивном, афек-
тивном, моторичком), развоју моторичких спо-
собности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних тео-
ријских знања у свакодневним и специфичним
условима живота и рада.
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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА

§ Циљ физичког васпитања остварује се путем
следећих организационих облика рада:

- часова физичког васпитања; корективно-педа-
гошког рада; слободних активности; кросева;
логоровања; зимовања; спортских активности
од значаја за друштвену средину; школских и
других спортских такмичења; приредби и дру-
гих друштвених активности школе на плану
физичког васпитања и спорта.
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ЧАС ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

• Час физичког васпитања је основни и најчешћи органи-
зациони облик наставног (образовно-васпитног) рада
који осигурава планско и систематско здравствено,
физиолошко и образовно-васпитно деловање на децу и
младе, под руководством наставника по унапред утвр-
ђеном наставном плану и програму.

• Карактеристично је за сваки час физичког васпитања у
школском добу да је комплексан, што значи да су сред-
ства (садржина) тако одабрана да равномерно и разно-
врсно оптерећују читав организам деце и младих и иза-
зивају довољно надражаја потребних да стимулишу
раст и развој свих система у организму.
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СТРУКТУРА ЧАСА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

§ Ради постепеног усклађивања физиолошког, интелектуалног и
емоционалног оптерећења ученика, час физичког васпитања тре-
ба да има одређену структуру.

§ Он се обично и условно дели на четири дела, и то на: 1) уводни,
2) припремни, 3) главни и 4) завршни део часа. Оваква струк-
тура часа упућује наставника на најрационалнији избор вежби у
зависности од општих и посебних циљева часа физичког васпи-
тања и најрационалнији распоред наставне грађе – моторичких
активности (садржине обучавања и/или увежбавања) на часу,
која треба да се слије у складну целину.

§ Структура часа указује и на поступност у оптерећењу организма
током часа физичког васпитања. Она осигурава релативно зао-
кружену временску, садржинску, логичку, психолошку, методичку
и организацијску целину и олакшава поставку часа.

8



УСМЕРЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ 
САДРЖАЈА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

1. развоју физичких способности, 
2. стицању моторичких знања, 

умења и навика,  
3. усвајању теоријских знања; 

и њиховом усавршавању и
примени у свакодневним и
специфичним условима живота
и рада.
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УВОДНИ  ДЕО  ЧАСА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

а) Општи циљ: увести, загрејати, припремити организам детета, пре свега срчано-судов-
ног и дисајног система за већа оптерећења у наредним деловима часа, општи учинак
загревања је у убрзаној циркулацији крви (од 3-5 минута).

б) Физиолошки циљеви: променом динамичких кретања ставити у покрет све делове те-
ла и припремити организам за повећане напоре у току часа, појачати рад срца и крво-
тока и органа за дисање, повећати активност нервног система и утицати на повећање
покретљивости мишића и зглобова.

в) Образовни циљеви: коришћењем разноврсних средстава утицати на побољшање мо-
торичких способности, упознати и савладати различите игре, поновити и усавршити
елементе из појединих тематских целина (једном речи, повећати тзв. моторичку ин-
формисаност).

г) Васпитни циљеви: створити угодно и ведро расположење на часу и заинтересованост
за вежбање, организовати дечији колектив, развијати дисциплинованост, пажњу и спо-
собност брзог реаговања.

д) Основна средства: избор средстава зависи од 1) доба деце, 2) времена и места из-
вођења, 3) садржине главног дела часа, 4) броја деце и 5) расположивог простора (об-
јекта). Пре свега битне су стројеве (редне) вежбе за успешну организацију и остварење
часа, а затим опште вежбе за убрзање циркулације крви које могу бити, начелно, сем
живахних игара (хваталица у најразноврснијим варијантама) и елементарне, локомо-
торне вежбе (типа различитих брзих ходања и трчања, трчања са задацима, тзв. ком-
бинована трчања и трчања са једноставнијим препрекама), скакања и слично.

ђ) Помоћна средства: сем објекта, то су лопте, палице, вијаче и слично.
е) Облик рада: најчешће се примењује фронтални облик рада.
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РЕДНЕ (СТРОЈЕВЕ) ВЕЖБЕ
• Стројеве вежбе (тзв. редне вежбе, вежбе успостављања, “об-

ликовања формације”, строја као основног облика формације
ученика) представљене су са различитим облицима сакупљања
ученика у групе, али и појединачних кретних радњи, ставова,
положаја, њиховим разврставањем и постројавањем, распоре-
ђивањем вежбача, престројавањем, премештањем, кретањем,
заустављањем и окретањем, реорганизацијом једне и органи-
зацијом друге формације (врсте, колоне, круга и сл.), што тече
по општеустаљеним и договореним правилима и одредбама.

• Строј, по чему су ове вежбе добиле име, правилом је одређен
распо-ред ученика, основни облик формације ученика у одеље-
њу, који се може формирати у врсту (распоређивањем ученика у
једној линији, окренутих према учитељу, размакнутих између се-
бе толико да рукама могу слободно махати) и у колону (распо-
ређивањем ученика једног иза другог на дохват руком).
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ПРИМЕНА РЕДНИХ ВЕЖБИ

o Редне вежбе примењујемо не толико због утиска и дисциплине учени-
ка, реда на часу физичког васпитања, колико да помоћу њих једностав-
није, лакше, али и успешно организујемо и остваримо процес физичког
васпитања и смишљено искористимо расположиво време.

o Ради боље и лакше организације наставе Физичког васпитања у одеље-
њу и за лакше организовање у неким заједничким акцијама са више
одељења, а да би се што успешније могли достићи општи и посебни
циљеви физичког васпитања деце школског доба и остварити постав-
љени моторички задаци, треба развијати навике за организовано
постављање и кретање.

o При томе, ученици морају да усвоје и неке команде и начин како ће на
њих реаговати, али и да увиде и у границама својих могућности схвате
потребу и нужност таквог рада, стварањем навике правилног држања
тела у месту и у кретању, правилног рада руку и ногу и увежбавање
заједничког ритма кретања.
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ИЗВОЂЕЊЕ РЕДНИХ ВЕЖБИ
• При извођењу редних вежби имамо два приступа. Први зависи

од тога да ли желимо слободнији облик рада, када редне вежбе
изводимо сасвим неконвенционално, без сваке крутости и меха-
ничке дресуре, а други од тога да ли желимо диригован облик
стројевог правила, када за његово извођење треба да употреби-
мо устаљена правила, која су близу прописа и одредаба у војсци.

• У раду са ученицима у почетку сасвим је довољно ако деца пос-
тепено схвате појам команде “мирно” и “вољно”, које ће се мало
употребљавати или било који други знак који буде договорен из-
међу учитеља и ученика.

• Увођење у стројеве вежбе треба изводити игром, без команди,
коришћењем примера блиских деци, опонашањем птица (нпр.
ласте), предмета (нпр. воза), дрвећа (јабланова) или војника, чи-
ме се лакше стварају представе где је лево и десно, где напред и
назад, представе о строју у врсти и колони итд.
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КОМАНДА “МИРНО”

• На команду “мирно” ученици треба да се само зауставе на
месту на коме су се затекли и окрену лицем према наставнику,
задржавајући при томе природно усправно држање тела.

• Касније се на команду “мирно” (али и команду “Збор” која је за-
мењује) од ученика све више захтева да заузму чврст став који
представља усправно правилно држање тела.

• То је усправни спетни неусиљен став где је тежина тела равно-
мерно распоређена на оба стопала (пете састављене, а врхови
стопала размакнути за ширину стопала), правих леђа, главе по-
дигнуте и поглед усмерен у висину очију напред, груди истуре-
них мало напред, трбуха увученог, колена затегнутих, али не и
укрућених, руку природно опружених и опуштене уз тело тако да
се шаке са састављеним прстима приљубе уз бутину, рамена су
доле и повучена нешто уназад.
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КОМАНДА “НА МЕСТУ ВОЉНО”

oСупротан крутом ставу је опуштен став који се за-
узима на команду “на месту - вољно”, када се без
померања са места истури једна нога напред или у
страну, тежина тела пренесе на стојну ногу и опусте
сви до тада активни мишићи.

oУ тексту је нагнутим словима (курзивом) означен при-
премни део команде (оно шта треба да се изврши) ко-
ји се изговара мало отегнуто, нарочито последњи слог
да би се ученици припремили, док је масним словима
истакнут извршни део команде (када да се изврши)
који се наглашено изговара брже, одсечније и гласније
(да би се једновремено и сложно извршила радња).
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ОСТАЛЕ КОМАНДЕ

• И остале команде за окретање у месту, за промену
смера у којем су вежбачи окренути или у који се окре-
ћу (за 450: “Полуде-сно!”, Полуле-во!”; за 900 или 1/4
круга: “Наде-сно!”, “Нале-во!” и за 1800 или 1/2 круга:
“Налево - круг!”), ученици изводе у два раздела у ле-
жерном усправном ставу.

• При томе се ученици окрећу у командованом правцу
на пету оне ноге на коју страну се окреће и на прсте
друге ноге која се прикључује првој у спетни став у
току окретања на месту.

• На неправилно извршену радњу командује се “остав!”.
• Иначе се у настави користимо и осталим командама

које су усвојене у војсци.
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ПОСТРОЈАВАЊЕ УЧЕНИКА

• Постројавање ученика изводи се на одређе-
ном зборном месту у строју, у коме ученици
стоје један поред другог (у врсти) или у ко-
ме су ученици један иза другог на прописа-
ном одстојању (у колонама).
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РЕДНЕ ВЕЖБЕ У НАСТАВИ

• Редне вежбе које се најчешће изводе у почетној настави Физич-
ког васпитања ученика, као што су вежбе за постројавање, пре-
бројавање, разбројавање, окретање, покретање, кретање, заус-
тављање итд., јесу:

• (1) Ластавице на жици; (2) Слетање ластавице на жицу; (3) Нај-
лепши дрворед; (4) Градња ограде; (5) Који ће воз пре стићи на
шине; (6) Патке иду на поток; (7) Садња дрвореда; (8) Сви у ко-
ло; (9) Најлепши полумесец и месец; (10) Постројавање у две
врсте; (11) Постројавање у колону; (12) Постројимо се иза првога
или у колону иза челнога; (13) Окретање на месту; (14) Кретање
и заустављање; (15) Кретање у поворци као војници; (16) Хода-
ње укорак на месту; (17) Ходање укорак уз тактирање; (18) Хода-
ње укорак уз пратњу; (19) Кретање уз песму; (20) Кретање уз
хармонику.
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ПРИМЕРИ ЗА УВОДНИ ДЕО
ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

• Ходање и трчање комбиновано са разним задацима (са поскоцима,
окретима, чучањ, пузање и провлачење, савладавање разних препрека,
фигуративно трчање, у одређеном ритму или уз музичку пратњу).

1. Умножавање парова (у паровима, повећање са ухваћеним учеником).
2. Глава лови реп (две врсте на 10-15 м, на знак замена места).
3. Вук и јагње (више колоне,”глава” лови “реп” који постаје “глава”).
4. Сеоба (4 круга “кућице”, на знак кречће се десно од своје “кућице”).
5. Оса, врабац и комарац (у групе по 3, “оса”, “врабац”, “комарац”).
6. Трчање са престизањем (у колони, разбројани на знак “први” нагло

убрзавају трчање, наизменично прозивање једног и другог пара).
7. Ко ће пре на супротну страну (две врсте, на знак на другу страну).
8. Што више задржати лопту (две групе, ухваћену лопту задржавају).
9. Спасавање чучањем (ученици размештени по терену, један или више

ученика хвата остале, спасавање од гониоца чучњем).
10.Трчање са променом пара (трчање у паровима, на знак раздвајање,

што брже тражити новог пара, са другом из клупе и слично).
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ПРИПРЕМНИ ДЕО ЧАСА 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

а) Општи циљ: одговарајућим гимнастичким вежбама припремити организам за
повећане физиолошке напоре који очекују ученика у даљем раду; обликовати
апарат за кретање, претежно обликовати правилно држање тела, предупређе-
ње и отклањање телесних деформитета као оперативних циљева физичког вас-
питања деце школског доба, локални учинак загревања одражава се на пове-
ћање температуре активних мишићних група (од 7-10 минута).

б) Физиолошки циљеви: систематски обрадити све мишићне групе и за то се прво
раде вежбе за истезање, па за јачање и затим лабављење, при томе утицати
на респираторни и кардиоваскуларни систем, али и на развијање координације
покрета и формирање правилног усправног држања тела.

в) Образовни циљеви: развијање смисла за тачно и лепо извођење покрета; нави-
кавање деце на складан рад у колективу и начине како ће савладати просторне и
временске елементе кретања.

г) Васпитни циљеви: навикавање ученика на рад у колективу, развој свесне
дисциплине, смисао за ред, упорност и истрајност у раду, стварање угодног рас-
положења за даљи рад, развијање пажње, памћења, мишљења и способности
репродуковања.

д) Основна средства: вежбе за загревање и разгибавање, помоћне – гимнас-
тичке вежбе (типа кружења, отклона, засука, сукања, претклона, чучњева, поди-
зања трупа, поскоци и слично), са реквизитима (кратка вијача, палица, медицин-
ка, чуњ, кугла, обруч и др.) или без њих, на справи (лестве, шведска клупа, рип-
стол, вратило или било која друга справа) и у паровима; елементарне, манипу-
лативне вежбе (типа дизања и ношења, вучења, гурања и надвлачења итд.),
могу бити и једноставнији елементи из естетске гимнастике у једном комплексу
од осам до десет вежби (по принципу “од главе до пете”).

ђ) Помоћна средства: сем објекта, то су справе (шведске клупе, шведске лестве,
греде) и реквизити (палице, обручи, удараљке, чуњеви, вијаче, медицинке или
лопте и слично).

е) Облик рада: у зависности од предзнања (доба) ученика користити слободну
формацију, полукруг и у врстама, избегавати непотребна престројавања (објас-
нити вежбу, демонстрирати почетни став, дати знак за почетак, давати ритам и
контролисати рад ученика).
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ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА
• Условно се може рећи да су то тзв. вежбе телесног обликовања, односно вежбе

“обликовања локомоторног система”, система за кретање, и изводе се у функцији
развоја снаге већих мишићних група (односно вежбама за јачање одржавати ми-
шићну снагу) и гипкости важнијих зглобних површина (односно вежбама за исте-
зање одржавати покретљивост у зглобовима); координације покрета при изво-
ђењу динамичких замаха, усклађеним садејством мишића, силе теже и инерције
(односно вежбама опуштања отклањати мишићну непетост), те оријентације
при извођењу необичних и сложених покрета у простору и времену; смелости и
одлучности при извођењу опасних покрета и смисла за лепо, што се огледа у
складном, ритмичком и стилски дотераном начину извођења покрета.

• С обзиром да се вежбама телесног обликовања може позитивно деловати на
правилно држање тела (као једног од посебних циљева Физичког васпитања
ученика школског доба), оне се могу назвати и вежбама обликовања телесног
држања.

• Исто тако, њима се може деловати ради предупређења и отклањања телесних
деформитета (постуралних поремећаја), посебно млађе деце школског доба,
отклањањем слабости, истегнутости и грчевитости мишића и слабе зглобне
гипкости.
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ЗНАЧАЈ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА
а) лако локализовање учинка вежбања тачно на одређени зглоб или одређену

мишићну групу;
б) прецизно одређивање степена оптерећења (дозирања) при вежбању, што нам

омогућава у настави физичког васпитања ученика основне и средње школе
индивидуални захват при отклањању оних кретних недостатака сваког ученика
школског доба које смо установили провером њихових моторичких способности
и/или моторичких знања;

в) процес загревања, као темељном делу часа физичког васпитања и има две
намене: да смањује могућност повређивања у наредним активностима (утиче на
гипкост) и повећава спољашњи учинак мишићног рада, односно припреми тело
на већа оптерећења (применом одговарајућих вежби непосредно се утиче на
повећање температуре у мишићима, постиже оптимална покретљивост која је
веома важна као заштита зглобова и мишића при покретима већих амплитуда,
побољшање опште и периферне циркулације крви, циклуса дисања и др.);

г) доступност најширем кругу људи јер не захтева посебно техничко знање (као
нпр. спортске игре), није потребна група људи (може се вежбати сам), није по-
требан већи вежбовни простор, справе, нити други реквизити, те је вежбање
могуће и за време лоших метеоролошких услова.
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ГРУПИСАЊЕ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА

• Разврставање и груписање вежби телесног об-
ликовања може бити, условно, учињено са више
становишта и то према:

1) намени;
2) циљу – функционалном учинку;
3) тополошком учинку – делу тела коме су наме-

њене;
4) оптерећењу – помоћним средствима физичког

васпитања;
5) броју вежбача;
6) динамици;
7) распореду вежбача итд.
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НАМЕНА ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА
• Општа гимнастика има за циљ општи учинак на одржавање, очување и побољшање гипко-

сти, снаге и донекле координације, односно на брзину мишићне контракције и локалну ми-
шићну издржљивост.

• У посебну гимнастику уврштавају се:
а) допунска гимнастика, тј. помоћна гимнастика за поједине спортске гране (нпр. пливаче, ат-

летичаре итд.) која допуњује развој жељених способности локомоторног система и одстрању-
је недостатке уже специјализације;

б) атлетска гимнастика (културистика) има за циљ максимално повећање масе мишићног
ткива и постизање изразите пластичности појединих мишић-них група;

в) јутарња гимнастика има доминантан циљ “буђење”, “освежавање” организма, односно брже
увођење у дневни режим рада;

г) производна гимнастика употребљава се у процесу производње на радном месту ради откла-
њања појаве замора;

д) корективна гимнастика усмерава своје деловање, пре свега, на тоностатичку мускулатуру и
има за циљ да поправи неке слабости телесног држања;

ђ) терапеутска гимнастика обрађује неправилности локомоторног система ;
е) ортопедска гимнастика обрађује урођене или стечене патолошке деформитете мишићног и

коштаног ткива;
ж) порођајна гимнастика покушава свесним овладавањем одређених мишићних група да сма-

њи порођајне тешкоће жена и после порођаја да се постигне бржа регенерација мишићног
ткива трбушног зида и карличног дна;

з) сексуална гимнастика усмерена је на свесно овладавање неким мишићним групама које
имају важнију улогу при полном односу.
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ЦИЉ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА (1)

1. Вежбе за јачање (еутонију). Вежбе за јачање мишића, којима
се развија снага као компонента моторичких способности, деле
се на три групе:

(1) вежбе у којима се снагом мишића појединих делова тела савла-
ђује тежина сопственог тела: згибови, склекови, дизање и спу-
штање трупа, чучњеви, пењање, вежбе на справама, савлађи-
вање полигона и друге;

(2) вежбе са сувежбачем: ношење, борење, рвање и друге;

(3) вежбе са справама: дизање тегова, вежбе са теретима и слич-
ним оптерећењима. Веома је важно у школско доба овим веж-
бама јачати тзв. тоностатичку мускулатуру, а то су сви опружачи
(екстензори) који омогућавају правилно усправно држање уче-
ника.
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ЦИЉ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА (2)
2. Вежбе за истезање (елонгацију). Познато је да се, услед оптерећења и физичко-биохемиј-

ских процеса у мишићним влакнима, она грче или стежу (скупљају) и опуштају. Када се ми-
шићна влакна налазе у потпуно опуштеном положају и нису оптерећена спољним оптереће-
њем, осим својом тежином, онда се налазе у одређеном напетом стању, које се назива нор-
мални тонус. Ако се из нормалног тонуса мишићна влакна максимално контрахују, онда се
скраћују за једну трећину те дужине, а ако се неком спољном силом оптерете и растегну, њи-
хова се дужина повећава такође за једну трећину.
Услед узастопних контракција мишићних влакана долази до њиховог грчења и скраћивања,
па је неопходно одређеним оптерећењима - адекватним вежбама - истезати их како би се
након истезања обезбедио одговарајући тонус који омогућава брзе контракције и извођење
одређених покрета са различитим амплитудама кретања. Пошто при извођењу покрета до-
лази и до дужих амплитуда, неопходно је адекватним вежбама истезати мишићна влакна
преко њихове нормалне дужине у мировању, пре ангажовања одређене групе мишића. Вежбе
истезања се могу изводити појединачно активирањем мишића антагониста (односно мишића
који се супротстављају мишићима синергистима - који његово кретање помажу) или неком
спољашњом силом (најчешће уз помоћ сувежбача у паровима) како у стојећем ставу, тако и у
партеру. Најчешће вежбе истезања су разна кружења (под утицајем и силе инерције главе,
екстремитета, трупа), зибања (у одручењу, чучњу заножном, полушпаги), сукања, отклони,
преклони и заклони, заножења и предножења итд. Истезање мишића је на супротној страни
од правца активног покрета (на пример, заножењем - покретом према напред истежу се пред-
њи делови тела). Њима се, углавном, развија гипкост као компонента моторичких способно-
сти.
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ЦИЉ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА (3)
3. Вежбе за опуштање - лабављење (релаксацију). Након загревања

одговарајућим вежбама (у уводном делу часа), утиче се на вишестопне
контракције, односно скраћење мишићних влакана, а затим одређеним
вежбама на истезање због продужења мишићних влакана и извођења
покрета продужених амплитуда.
После тога је неопходно упражњавати вежбе опуштања како би мишић-
на влакна дошла у нормални тонус и на тај начин била оспособљена за
функцију брзог извођења одређених покрета под различитим спољним
оптерећењима.
Под утицајем мишићног напрезања настаје тзв. активно кретање, док
под утицајем друге силе (гравитације, инерције) настаје пасивно крета-
ње, опуштање мишића. Вежбе опуштања се такође могу изводити поје-
диначно или у пару, у стојећем ставу или у партеру. Најчешће вежбе
опуштања су различита растресања (опуштених руку и ногу у стојећем
и лежећем положају, појединачно и са сувежбачем), клаћења (опуштено
махање удовима у смислу клатна) и “падања” (нпр. дигнуту руку пустити
да слободно пада).
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ПОДЕЛА ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА
§ Сем наведене поделе вежби обликовања 1) с аспекта намене и 2) с аспекта

циља (функционалног учинка) разликујемо и вежбе обликовања:
3) С обзиром на тополошки учинак (према делу тела коме су намењене вежбе за

јачање, растезање и лабављење) вежбе се деле на: (1) вежбе за руке и рамени
појас, (2) вежбе за труп и (3) вежбе за карлични појас и ноге.

4) С обзиром на број вежбача разликујемо: (1) појединачне вежбе, (2) вежбе у па-
ровима и (3) вежбе у групама.

5) С обзиром на динамику вежбања имамо: (1) вежбе у месту, (2) вежбе у крета-
њу и (3) комбиноване вежбе.

6) С обзиром на распоред вежбача разликујемо: (1) вежбе у полукругу, (2) вежбе
у кругу, (3) вежбе у једној или више врста, (4) вежбе у две или више колона, те
(5) вежбе у распореду на значке (маркице) и (6) вежбе у слободном размештају.

7) С обзиром на оптерећење (односно употребу помоћних средстава физичког
васпитања као оптерећења) разликујемо: (1) просте вежбе (без справа и рекви-
зита); (2) вежбе са реквизитима (лоптицама, лоптама, медицинкама, палицама,
вијачама, чуњевима, обручима, коцкицама, бучицама); (3) вежбе са справама;
(4) вежбе на справама (струњачи, клупи, греди и сл.).
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ПРИМЕРИ ЗА ПРИПРЕМНИ ДЕО
ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

• Вежбе обликовања за рамени појас, врат и руке (“Чеони кругови”,
“Леђно пливање”, “Замаси рукама у згибу”, “Замаси рукама у страну”,
“Пљеснути рукама изнад главе”, “Истезање према горе”, “Увртање и
извртање у зглобу рамена”, “Дисање као код пливања краулом”, “Окре-
тање главе за 900”, “Кружење главом”).

• Вежбе обликовања за труп (“Дохватање пете”, “Отклони трупом”,
“Кружење трупом”, “Претклон-заклон”, “Засук трупом”, “Замаси рукама”,
“Исписивање бројева”, “Подизање главе и трупа”, “Обухватити колена”,
“Свећа”).

• Вежбе обликовања за карлични појас (“Једноножни поскоци”, “Нога-
ма назад”, “Поскоци са окретом”, “Чучањ-усправ”, “Искорак са зибом”,
“Ногом у страну”, “Стрижење у седу”, “Скокови из чучња”, “Пружање
ноге”, “Промена упора”).

• Вежбе обликовања у паровима (отклони, засуци, претклони, узручење,
подизање ногу, “борба петлића”, у ставу спетном или раскорачном, седећи,
лежећи на леђима или на стомаку...).
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СПЛЕТ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА
• Сплет, “комплекс” (скуп) вежби телесног обликовања саставља се с

обзиром на доба и пол ученика, нивоа његове увежбаности, услове за
извођење вежби, а затим и на низ захтева, као што су: који циљ се жели
вежбом постићи, начин примене и полазни положај вежбе да би била
најуспешнија итд.

• Тело треба “обрадити” по принципу “од главе до пете”, односно, по ре-
доследу, од врата, раменог појаса и руку, преко трупа и карличног поја-
са до ногу.

• Сплет вежби треба да садржи, начелно, осам до десет вежби, са по-
нављањем 8-12 пута, у зависности од тежине вежбе и индивидуалних
могућности и потреба ученика. После вежби јачања, треба дати вежбе
лабављења. Сматра се да ће вежбе растезања имати већи учинак уко-
лико се изводе после вежби јачања и лабављења. На часу физичког
васпитања вежбе имају следеће конкретне задатке: продужавање оп-
штег загревања, локално загревање обликовањем локомоторног систе-
ма, обликовање правилног држања тела и припрема за нове моторичке
задатке у главном делу часа физичког васпитања.
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СПЛЕТ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА (1)
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СПЛЕТ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА (2)
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СПЛЕТ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА (3)
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ОСНОВНИ  ДЕО ЧАСА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

а) Општи циљ: помоћу физичких вежби, односно разноврсних физричких активности,
прописаних програмом, створити најповољније услове за остварење постављених
циљева у задовољењу био-психо-социјалних потреба деце и младих школског доба
(од 25-30 минута).

б) Физиолошки циљеви: с обзиром да је физиолошко оптерећење у овом делу часа
највеће, може се успешно утицати на развој целог организма (остварење биолош-
ких циљева), повећати функционалну способност унутрашњих органа, утицати на
правилно држање тела.

в) Образовни циљеви: стицање моторичких знања, развијање моторичких способно-
сти, формирање и усавршавање радних и кретних навика, усвајање теоријских
сазнања за разумевање значаја, суштине и циља физичког васпитања.

г) Васпитни циљеви: развијање позитивних моралних и карактерних особина деце и
стваралачких способности, формирање свесне дисциплине у извршавању мото-
ричких задатака (низа различитих моторичких активности).

д) Основна средства: одређене моторичке структуре, као што су основне – еле-
ментарне вежбе (природни облици кретања), спортска гимнастика (акробатика,
вежбе на справама), адаптиране - технички примењиве вежбе (конструисани об-
лици кретања; атлетика, пливање, веслање, смучање, клизање, рвање), елемен-
тарне игре и елементи спортских игара (одбојка, кошарка, рукомет, мали фуд-
бал), плесне активности (ритмика, народна кола, модеран плес) итд.

ђ) Помоћна средства: сем објекта, то су справе (шведске клупе, шведске лестве,
греде) и реквизити (палице, обручи, удараљке, чуњеви, вијаче, медицинке или
лопте и слично).

е) Облик рада: у зависности од доба деце и младих и примењених средстава могу-
ћа је примена свих облика рада.

Ø Главни (основни) део часа физичког вежбања неопходно је поделити на два де-
ла, на тзв. “А” и “Б” део. У “А” делу часа примењују се највише две основне једи-
нице, сличне садржине, и он траје од 15 до 20 минута. У “Б” делу часа примењују
се стечена моторичка умења у виду игара, штафета и такмичења ради повећања
оптерећења, односно интензитета вежбања.



ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА
• Основне - елементарне вежбе (тзв. вежбе “обликовања кретања”)

представљају уствари, у образовно-васпитном раду са децом школског
доба, тзв. основне (елементарне), природне облике кретања, односно
филогенетски старије моторичке структуре.

• У овој групи телесних вежби (моторичких активности) разликујемо две
врсте вежби и то:

1. локомоторне вежбе, које служе за покретање с места и освајање про-
стора, као што су нпр. ходање, трчање, скакање, пењање, провлачење,
пузање, па и падање и

2. манипулативне вежбе (од лат. manus рука, руковати) као нпр. баца-
ње, хватање, гађање, дизање, ношење, вучење, потискивање, надвла-
чење, вишење и упирање итд.

• Израз педулативне вежбе (од лат. pes ген. pedis нога) користи се за
извођење моторичких активности, искључиво, доњим екстремитетима.

• Када се елементарне вежбе понављају, представљају основну струк-
туру на коју се касније надовезује сложенија идеоструктура.
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ТЕХНИЧКИ ПРИМЕЊЕНЕ ВЕЖБЕ

1. Атлетика је једна од основних моторичких активности која се као средство
примењује у физичком васпитању и спорту, а обухвата дисциплине: хода-
ње, трчање, бацање и скоковe. С обзиром на атлетске дисциплине, уочљи-
во је да се ради о прилагођеним (адаптираним) технички примењеним нај-
старијим природним облицима кретања, тзв. елементарним (локомоторним
и манипулативним) вежбама.

2. Под гимнастиком подразумевамо вежбе на справама, и углавном, разли-
кујемо у школској пракси: (1) вежбе на тлу; (2) вежбе на греди; (3) вежбе
на вратилу - за ученике; (4) вежбе на разбоју - за ученике и двовисинском
разбоју - за ученице; (5) вежбе на круговима и (6) вежбе на козлићу и коњу.

3. Плесне вежбе разликују се с обзиром на слободу кретног изражавања и то:
(1) ритмичке вежбе - са више слободе стваралачког ритмичког изражавања
и (2) дечији фолклор - са више строгости у извођењу плесних активности.

4. Елементарне и комплексне (“спортске”) игре значајна су садржина Фи-
зичког васпитања деце школског доба помоћу којих се методом такмичења
вишеструко развијају моторичке способности, али истовремено и стичу
одговарајућа моторичка умења и навике.
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ПРИМЕРИ ЗА ГЛАВНИ ДЕО
ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

• АТЛЕТИКА - Ходање и трчање (брзо и истрајно, штафетно трчање);
те - Скок удаљ (“згрчном” техником и техником “увинућа”) – Скок увис
(прекорачном техником – “маказице”).

• ГИМНАСТИКА (летећи колут напред, став о шаке, вис узнето на дох-
ватним круговима, прелаз из мешовитог виса на справи, вежбање на
разбоју наскоком у потпор, прескок “разножно” и “згрчно” преко козлића
или “живог козлића”, односно сувежбача).

• ФУДБАЛ (вођење лопте, додавање лопте и шутирање, заустављање
лопте, одузимање лопте, варање – дриблинг лоптом, правила игре –
мали фудбал).

• РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ – Вежбе без реквизита
(“Меко ходање”, “Високо ходање”, “Отворени скок”, “Затворени скок”,
“Дечији скок”); – Вежбе са реквизитом-лоптом (“Избацити лопту јед-
ном и/или обема рукама”, “Пребацити лопту из руке у руку”, “Бочни
кругови лоптом”, “Избацивање и хватање лопте обухватањем”, “Од-
бијање лопте о под”, “Осмице”); - Народна кола (Србијанка”, “Тасино
коло”, “Коло ромске омладине”, “Дуње ранке”).
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ЗАВРШНИ  ДЕО ЧАСА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

а) Општи циљ: смирење организма у физичком (физиолошком) и психич-
ком (емоционалном и умном) погледу како би се после часа без опасности
по здравље и радну активност могле обављати друге активности у обра-
зовно-васпитном раду; развијање смисла за ред: за ред у заједници (нпр.
спремање справа), развијање хигијенских навика (прање руку и ногу, за-
мена чарапа и патика ципелама и тада се час може, због кратког одмора,
завршити без класичног завршног дела).

б) Основна средства: умирујуће елементарне игре (нпр. ходање уз песму,
игре запажања, игре прецизности) и плесне структуре (нпр., мирнија на-
родна кола и плесови) које нису динамичког карактера, лагано истрчавање,
вежбе опуштања (лабављења) и дисања; неки задаци из корективне
гимнастике (нпр. за равна стопала или повијена леђа); редне (стројеве)
вежбе; преглед личне хигијене; разна објашњења (разговор о протек-
лом и договор за наредни час, теоријске информације о, нпр., правилима
игре) и упутства.

в) Облик рада: углавном треба користити фронтални облик рада, круг и
сличне формације, али се најчешће остављају исти састави група које су у
току часа формиране.



ПРИМЕРИ ЗА ЗАВРШНИ ДЕО
ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

• Не смеј се (седе у кругу, ученик у средини покушава насмејати).
• Писмоноша (две врсте, одређује ко је прималац додатним питањима).
• Тип-топ (две врсте на 3 м, “тип” чучну и устану, “топ” остају мирни).
• Бацање у кош (у две врсте, ученици наизменично бацају лопту у кош,

победник са највише погодака, игра се понавља 2-3 пута).
• Вруће – хладно (“вруће” близу предмета, “хладно” када се удаљава).
• Куглање с лоптом (погађање 9 чуњева у три реда обичном лоптом или

медицинком, победник који сруши највише чуњева).
• Овде сам (једном ученику везане очи, ученици се крећу, на знак “стој”

стану, а на прозивку имена одговара “одве сам”, ученик га “тражи”).
• Прозивка (у средини круга седи ученик, баца лопту увис и прозива

ученика који мора да устане и ухвати лопту пре него што падне на тло).
• Погоди ако можеш (седе у кругу, ученик у средини круга везаних очију

покушава да погоди ученика који викне: “овде сам”).
• Шетња (отворено, мешовито коло из Србије, играчи и играчице држе се

за руке спуштених низ тело, у почетку се игра лагано, а касније се темпо
убрзава).
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И УМЕСТО КРАЈА

• Да би часови физичког васпитања постигли своје
циљеве и испунили задатке морају бити комплексни,
односно организовани и реализовани тако да учени-
ци буду на сваком часу физичког васпитања у потпу-
ности ангажовани разноврсним физичким активно-
стима, подједнако и у физичком и у психичком
погледу.

• Ученици морају доживети час физичког васпитања
само тако да не изостану подражаји, могућности за
потпуно физичко и психичко испољавање (“ижив-
љавање”), изражено путем интелектуалног, емотив-
ног и физиолошког оптерећења ученика.
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МЕТОДИКА САДРЖАЈА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА ПО ФАЗАМА ЧАСА

Тематске целине:
1. Програмски садржаји за уводни део

часа физичког вежбања.
2. Програмски садржаји за припремни

део часа физичког вежбања.
3. Програмски садржаји за главни део 

часа физичког вежбања.
4. Програмски садржаји за завршни 

део часа физичког вежбања.
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МЕТОДИКА САДРЖАЈА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА ПО ФАЗАМА ЧАСА

Контролна питања (1):

ü Настава физичког васпитања?
ü Циљ физичког васпитања?
ü Организациони облици рада?
ü Час физичког васпитања?
ü Структура часа физичког васпитања?
ü Усмерење програмских садржаја физичког 

васпитања?
ü Уводни део часа физичког васпитања?
ü Редне (стројеве) вежбе?
ü Примена редних вежби?
ü Извођење редних вежби?
ü Команда “мирно”?
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МЕТОДИКА САДРЖАЈА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА ПО ФАЗАМА ЧАСА

Контролна питања (2):

ü Команда “на месту вољно”?
ü Остале команде?
ü Постројавање ученика?
ü Редне вежбе у настави?
ü Примери за уводни део часа физичког 

васпитања?
ü Припремни део часа физичког васпитања?
ü Вежбе обликовања?
ü Значај вежби обликовања?
ü Груписање (разврставање) вежби обликовања?
ü Намена вежби обликовања?
ü Циљ вежби обликовања?
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МЕТОДИКА САДРЖАЈА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА ПО ФАЗАМА ЧАСА

Контролна питања (3):

ü Подела вежби обликовања?
ü Примери за припремни део часа физичког васпи-

тања?
ü Сплет (комплекс) вежби обликовања?
ü Примери сплета (комплекса) вежби обликовања?
ü Основни део часа физичког васпитања?
ü Природни облици кретања?
ü Технички примењене вежбе?
ü Примери за основни део часа физ.васпитања?
ü Завршни део часа физичког васпитања?
ü Примери за завршни део часа физ.васпитања?
ü И уместо краја?



П И Т А Њ А ?
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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МЕТОДИКА САДРЖАЈА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА ПО ФАЗАМА ЧАСА

ПРЕДАВАЊЕ  4
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