ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПЕТИ РАЗРЕД
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и
примени моторичких у мења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања јесу:
 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела
 развој и усавршавање моторичких способности
 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоретских знања
неопходних за њихово усвајање
 усвајање знања ради разумевања, значаја и суштине физичког васпитања, дефинисаног циљем овог васпитно-образовног
подручја
 формирање морално-вољних квалитета личности
 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
 стицање и развијањер свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове околине.
Оперативни задаци
 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације
 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања
 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.
 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности
 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
Сврха програма:




квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке
писмености, неопходне у савременом и сложеном друштву
развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, пошто друге особе и њихов идентитет,потребе и интересе,уз активно и
одговорно учешће у економском,друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју
друштва.

Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске организационе облике рада,
као што су излет,крос,курсни облици,слободне активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, проредбе и
јавни наступи.
од петог до осмог разреда физичко васпитање се изводи три пута недељно у трајању од по једног часа. На два часа се
реализују садржаји заједничког програма. На трећем часу се реализује обавезни програм једне спортске гране.
Треба напоменути да због специфичних услова организовања наставе ( у зависности од материјално-тахничке
организованости школе, кроз њену оспособљеност у виду објеката, справа и временских и климатских услова ) актив
наставника физичког васпитања задржава право да у посебним случајевима одступи од предвиђеног годишњег плана и изврши
неопходне корекције у складу са својим објективним могућностима.
Школа непоседује одговарајуће реквизите за римичку гимнастику (вијаче, чуњеве,лопте), реквизите и простор за атлетске
дисциплине (бацалиште и јама за скок у даљ, кугле, обележену стазу за трчање итд.), а од справа за спортку гимнастику
потребан је двовисински разбој, оспособљени кругови, вратило, коњ са хватаљкама, мала греда, нова одскочна даска, шведски
сандук итд., како би се програм у потпуности реализовао.
Програм васпитно-образовног подручја им атри дела:
 развијање физичких способности
 спортско-техничко образовање
 повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Општи заједнички програм:
Овладати природним, изведеним, елементарним (правилним) кретањима, у различитим условима извођења.
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА














вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама)
вежбе моторичких знања, умења и навика
елементарне игре спретности, брзине и издржљивости
вежбе снаге (трчање, скокови у вис и у даљ, бацање)
вежбе на тлу
такмичарске игре
слободне активности
примена теоријских знања о здрављу у оквиру спортских и едукативних
упућивање ученика на самостално вежбање
излети, настава у природи
кросеви
такмичења.

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ:
 кретње у простору уз промену темпа и смера
 додавање, хватање и бацање лопте и различитих реквизита
 савладавање различитих облика кретања
 савладавање скока у даљ и у вис
 сарадња са вршњацима у току такмичарских игара и реализовања различитих
 оријентација у простору, оријентација у току разноликих вежби, плеса и различитих активности
 савладавање препрека у току реализације задатака
 примењивање знања о правилном одржавању личне хигијене и бризи о здрављу
 савладавање плесних корака

Садржај и фонд: годишње 72 часа, недељно 2 часа

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

број
часова
по
теми

обрада
(обучавање)

1.

увођење у рад

1

-

-

-

1

2.

атлетика

14

6

6

-

2

3.

рукомет

23

9

7

5

2

4.

вежбе на справама и тлу

19

13

3

-

3

5.

ритмика и народни
плесови

9

5

3

-

1

6.

мерење физичке
способности

6

-

-

-

6

укупно

72

33

19

5

15

ред. број
наставне
теме

број часова за
утврђивање систематизација
(увежбавање) (усавршавање)

друге типове
часа

Активности у
васпитнообразовном раду

Основни облици
извођења
програма

Начин извођења
програма

1

-објашњавање

-разговор

-групни

Атлетика

14

-дискусија
-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-објашњавање
-такмичење

-разговор
-демонстрација
-физичко вежбање

-групни
-фронтални
-индивидуални

Вежбе на справама
и тлу

19

-вежбање
-анализирање
-поређење

-демонстрација
-физичко вежбање

-индивидуални
-групни
-фронтални

Садржај програма

Број
часова

Увођење у рад

Циљеви и задаци
садржаја
-упознавање
ученика са
програмом рада
-разликује
правилно од
неправилног
држања тела
-развијање и
усавршавање
моторичких
способности
-изводи покрете у
задатом смеру
-вешто изводи
једноставне облике
природног кретања
-вешто изводи
задате вежбе са
реквизитима и
вежбе на справама
-уочава своје
моторичке
способности и
особине сличности
и разлике међу
вршњацима

9

-ходање
-вежбање
-објашњавање
-анализирање

-демонстрација
-физичко вежбање

-групни
-индивидуални

Спортске игрерукомет

23

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-такмичење

-демонстрација
-физичко вежбање
-разговор

-групни
-фронтални
-рад у пару

Тестирање

6

-мерење
-анализирање
-упоређивање

-физичко вежбање

-индивидуални

Ритмика и плес

-формирање
осећаја за естетске
вредности при
кретању
-развијање
координације
-упознаје правила
спортске игре и
придржава их се
-стварање услова
за социјално
прилагођавање
ученика за
колективни живот и
рад
-мерење физичких
способности
ученика

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ

Циљ и задаци
Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитања-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања,
потребе за стицањем знања способности за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да
стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).
Општи оперативни задаци
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатака физичког васпитања:
 развој и одржавање моторичких способности ученика
 учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта
 стицање теоријских знања у изабраном спорту






познавање правила такмичења у изабраном спорту
формирање навика за бављење изабраним спортом
социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењима
откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за бављење спортом.

Посебни оперативни задаци:
 развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење
изабраним спортом)
 учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта
 пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања,стицање основних и
продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси
 учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примена у пракси
 обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.
 стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту
 подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).

Садржаји програма
Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:
 развијање моторичких способности ученика
 спортско-техничко образовање ученика (обучавање и усавршавање технике)
 индивидуална и колективна тактика изабраног спорта
 теоријско образовање
 правила изабраног спорта
 организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.
Начин остваривања програма

Предмет физичко васпитање-изабрани спорт је обавезан изабрани предмет и реализује се у оквиру редовне наставе са
једним часом недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у
рубрику дневника под називом физичко васпитање-изабрани спорт (нпр. атлетика) и посебно се нумеришу.
Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт који му се понуди почетком школске године, а још боље на крају
претходног разреда.
Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два индивидуална и два колективна спорта.
У колико школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова.
Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује програм
изабраног спорта целе школске године).избор спорта врши се на нивоу одељења.
Предлог за изборни спорт даје стручно веће наставника физичког васпитања. Предлог мора бити реалан. Предлажу се
спортови за које постоје адекватни услови.
Основне карактеристике програма су:
 изборност
 да служе потребама ученика
 омогућавање наставницима не само да планирају већ и да програмирају рад у настави у складу са сопственим
знањима и искуствима
 програм у великој мери омогућава креативност наставника
 програм је у функцији целокупног васпитања ученика.
Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор у одређеном обиму се обрађују кроз наставу физичког
васпитања:
 рукомет
 кошарка
 одбојка
 мали фудбал
 народне игре и плес
 између две и четири ватре.

Садржаји и фонд: годишње 36 часова, недељно 1 час

Изабрани
спорт

Обрада
(обучавање)

ФУДБАЛ
КОШАРКА

6
13

Наставни
садржај

Елементи
спортске
игре

Број часова

36

Утврђивање
(увежбавање)
20
17

Систематизација
(усавршавање)

Други типови
часа

Укупно

10
6

-

36
36

Активности у
васпитнообразовном
раду

Основни
облици
извођења
програма

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-пешачење

-демонстрација
-дијалог
-физичко
вежбање
-турнир

Начини
извођења
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

-групни
-рад у пару
-комбиновани

-познаје правила спортске игре
и придржава их се
-стварање услова за социјално
прилагођавање ученика за
колективни живот и рад
-развијање основних
моторичких активности
-развијање такмичарског духа

ШЕСТИ РАЗРЕД
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и
примени моторичких у мења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања јесу:
 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела
 развој и усавршавање моторичких способности
 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоретских знања
неопходних за њихово усвајање
 усвајање знања ради разумевања, значаја и суштине физичког васпитања, дефинисаног циљем овог васпитно-образовног
подручја
 формирање морално-вољних квалитета личности
 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
 стицање и развијањер свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове околине.
Оперативни задаци
 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације
 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања
 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.
 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности
 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
Сврха програма:
 квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке
писмености, неопходне у савременом и сложеном друштву



развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, пошто друге особе и њихов идентитет,потребе и интересе,уз активно и
одговорно учешће у економском,друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју
друштва.
Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске организационе облике рада,
као што су излет,крос,курсни облици,слободне активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, проредбе и
јавни наступи.
од петог до осмог разреда физичко васпитање се изводи три пута недељно у трајању од по једног часа. На два часа се
реализују садржаји заједничког програма. На трећем часу се реализује обавезни програм једне спортске гране.
Треба напоменути да због специфичних услова организовања наставе ( у зависности од материјално-тахничке
организованости школе, кроз њену оспособљеност у виду објеката, справа и временских и климатских услова ) актив
наставника физичког васпитања задржава право да у посебним случајевима одступи од предвиђеног годишњег плана и изврши
неопходне корекције у складу са својим објективним могућностима.
Школа непоседује одговарајуће реквизите за римичку гимнастику (вијаче, чуњеве,лопте), реквизите и простор за атлетске
дисциплине (бацалиште и јама за скок у даљ, кугле, обележену стазу за трчање итд.), а од справа за спортку гимнастику
потребан је двовисински разбој, оспособљени кругови, вратило, коњ са хватаљкама, мала греда, нова одскочна даска, шведски
сандук итд., како би се програм у потпуности реализовао.
Програм васпитно-образовног подручја им атри дела:
 развијање физичких способности
 спортскоч-техничко образовање
 повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Општи заједнички програм:
Овладати природним, изведеним, елементарним (правилним) кретањима, у различитим условима извођења.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама)
 вежбе моторичких знања, умења и навика












елементарне игре спретности, брзине и издржљивости
вежбе снаге (трчање, скокови/у вис и у даљ, бацање)
вежбе на тлу
такмичарске игре
слободне активности
примена теоријских знања о здрављу у оквиру спортских и едукативних
упућивање ученика на самостално вежбање
излети, настава у природи
кросеви
такмичења.

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ:
 кретње у простору уз промену темпа и смера
 додавање, хватање и бацање лопте и различитих реквизита
 савладавање различитих облика кретања
 савладавање скока у даљ и у вис
 сарадња са вршњацима у току такмичарских игара и реализовања различитих
 оријентација у простору, оријентација у току разноликих вежби, плеса и различитих активности
 савладавање препрека у току реализације задатака
 примењивање знања о правилном одржавању личне хигијене и бризи о здрављу
 савладавање плесних корака.

Садржај и фонд: годишње 72 часа, недељно 2 часа
број часова за

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

број
часова
по
теми

обрада
(обучавање)

утврђивање
(увежбавање)

систематизација
(усавршавање)

друге типове
часа

7.

увођење у рад

1

-

-

-

1

8.

атлетика

14

-

12

-

2

9.

кошарка

26

10

12

2

2

10.

вежбе на справама и тлу

12

3

8

-

1

11.

ритмика и народни плесови

13

3

7

-

3

12.

мерење физичке способности

6

-

-

-

6

укупно

72

16

39

2

15

ред. број
наставне
теме

Активности у
васпитно
образовном раду

Основни облици
извођења
програма

Садржај програма

Број
часова

Начин извођења
програма

Увођење у рад

1

-објашњавање

-разговор

-групни

Атлетика

14

- дискусија
-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-објашњавање
-такмичење

-разговор
-демонстрација
-физичко вежбање

- групни
-фронтални
-индивидуални

Вежбе на справама
и тлу

12

-вежбање
-анализирање
-поређење

-демонстрација
-физичко вежбање

-индивидуални
-групни
-фронтални

Циљеви и задаци
садржаја
-упознавање
ученика са
програмом рада
-разликује
правилно од
неправилног
држања тела
-развијање и
усавршавање
моторичких
способности
-изводи покрете у
задатом смеру
-вешто изводи
једноставне облике
природног кретања
-вешто изводи
задате вежбе са
реквизитима и
вежбе на справама
-уочава своје
моторичке
способности и
особине сличности
и разлике међу
вршњацима

13

-ходање
-вежбање
-објашњавање
-анализирање

-демонстрација
-физичко вежбање

-групни
-индивидуални

Спортске игрекошарка

26

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-такмичење

-демонстрација
-физичко вежбање
-разговор

-групни
-фронтални
-рад у пару

Тестирање

6

-мерење
-анализирање
-упоређивање

-физичко вежбање

-индивидуални

Ритмика и плес

-формирање
осећаја за естетске
вредности при
кретању
-развијање
координације
-упознаје правила
спортске игре и
придржава их се
-стварање услова
за социјално
прилагођавање
ученика за
колективни живот и
рад
-мерење физичких
способности
ученика

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ

Циљ и задаци
Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитања-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за
стицањем знања способности за бављење спортом као интегралнимделом физичке културе и настојање да стечена знања примењују
у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).
Општи оперативни задаци
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатака физичког васпитања:
 развој и одржавање моторичких способности ученика








учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта
стицање теоријских знања у изабраном спорту
познавање правила такмичења у изабраном спорту
формирање навика за бављење изабраним спортом
социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењима
откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за бављење спортом.

Посебни оперативни задаци:
 развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним
спортом)
 учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта
 пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања,стицање основних и
продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси
 учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примена у пракси
 обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.
 стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту
 подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).

Садржаји програма
Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:
 развијање моторичких способности ученика
 спортско-техничко образовање ученика(обучавање и усавршавање технике)
 индивидуална и колективна тактика изабраног спорта
 теоријско образовање
 правила изабраног спорта
 организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.

Начин остваривања програма
Предмет физичко васпитање-изабрани спорт је обавезан изабрани предмет и реализује се у оквиру редовне наставе са једним часом
недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под
називом физичко васпитање-изабрани спорт (нпр. Атлетика) и посебно се нумеришу.
Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт који му се понуди почетком школске године, а још боље на крају претходног
разреда.
Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два индивидуална и два колективна спорта. У колико
школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова.
Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује програм изабраног
спорта целе школске године).избор спорта врши се на нивоу одељења.
Предлог за изборни спорт даје стручно веће наставника физичког васпитања. Предлог мора бити реалан. Предлажу се спортови за
које постоје адекватни услови.
Ученици једног одељења у шестом разреду, могу изабрати исти спорт који су упражњавали у претходном разреду.
Основне карактеристике програма су:
 изборност
 да служе потребама ученика
 омогућавање наставницима не само да планирају већ и да програмирају рад у настави у складу са сопственим знањима и
искуствима
 програм у великој мери омогућава креативност наставника
 програм је у функцији целокупног васпитања ученика.
Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор у одређеном обиму се обрађују кроз наставу физичког васпитања:
 рукомет
 кошарка
 одбојка
 мали фудбал
 народне игре и плес
 између две и четири ватре.

V разред- стандарди физичкп васпитаое

ШИФРА СТАНДАРДА:

ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

1.
2.
3.

ПСНПВНИ НИВП
СРЕДОИ НИВП
НАПРЕДНИ НИВП

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

1.
2.
3.

ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

1.
2.

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

УСВОЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАЊА И УМЕЊА, ПОЗНАТ СМИСАО И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА, ПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА
ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНО ОД ОБЛАСТИ)
УСВОЈЕНА ЗНАЊА О ФУНКЦИЈИ СПОРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ОСПОСОБЊЕНОСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ПОЗНАВАЊЕ ПРАВИЛА

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА

ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА








Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа
Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у даљ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ



Ученик/ученица правилно изводи вежбе на свим справама и тлу, зна називе вежби и основе организације рада на тлу
вежбе на тлу
Садржај: кoлут напред и кплут назад из чучоа дп чучоа, из става раскпрачнпг кплут назад дп става раскпрачнпг, из става раскпрачнпг кплут напред дп става
раскпрачнпг, кплут напред (летећи) на сунђер струоаче , премет странце уппрпм у »бпљу» страну,
став п шакама уз ппмпћ, мпст из лежећег пплпжаја, вага претклпнпм и занпжеоем на левпј и деснпј нпзи;



прескпк
Садржај: разнпшка прекп кпзлића 110 цм.висине
згрчка-пбука;



греда
Садржај:

ниска греда: бпкпм ппред греде:сунпжним пдскпкпм наскпк на ниску греду сунпжнп (једна нпга малп испред друге), усправ – пдручити, кпраци у усппну дп
средине греде,различити начини хпдаоа у усппну,са згрченим преднпжеоем,са занпжеоем,са пднпжеоем,са виспким преднпжеоем; скпк сунпжним
пдскпкпм,сунпжни дпскпк на местп пдскпка, вага претклпнпм и занпжеоем; саскпк згрченп.

НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС




Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике
0
0
Садржај:Мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 9o и180 , сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз трчаое.
Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (РУКПМЕТ)


Ученик/ученица игра рукпмет примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући сппствену личнпст
уз ппштпваое других
Садржај: Впђеое лппте «јачпм» рукпм у месту и правплинијскпм кретаоу умеренпм брзинпм; бацаое (дпдаваое) лппте »кратким замахпм» изнад висине
рамена; хватаое лппте у висини груди; бпчни «шасе» шут;
Тактика: игра на два гпла



Ученик/ученица зна функцију рукпмета и пснпвне ппјмпве везане за рукпметну игру

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА



Ученик/ ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик / ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију











ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа
Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
Ученик/ученица зна правила сппртске игре рукпмет:
Саджај правила: три кпрака, три секунде,три метра, нпшена лппта, преступ, извпђеое аута, искључеое.

ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА
Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)
Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитаоа

СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА







ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Ученик ученица на свим справама и тлу правилнп извпди слпженије вежбе, чува и ппмаже и ппштује сигурнпсна правила





вежбе на тлу
Садржај: кплут напред прекп препреке са фазпм лета (сунђер струоаче), премет странце уппрпм улевп и удеснп, два премета странце ппвезанп, став на
шакама, припремне вежбе за прекппит, мпст заклпнпм и усклпн уз ппмпћ.
прескпк
Садржај: згрчка - сампсталнп
греда
Садржај: наскпк сунпжнп пдскпкпм са једне нпге , деснпм (левпм), виспкп преднпжеое са пкретпм за 90 0 удеснп (улевп), спуштаое у уппр клечећи на деснпј са
занпжем леве (мала вага), пслпнцем занпжне нпге испред тела усправ уз ппмпћ, четири кпрака узручити, саскпк пруженим телпм.

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес ( «Мправац», «Бачкп
кплп»,»Дивна, Дивна»)
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА



Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни;

НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА ( РУКПМЕТ )



Ученик/ученица игра рукпмет примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен сарадое са
чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других.
Садржај: впђеое лппте «јачпм « и « слабијпм» рукпм у месту, впђеое лппте «јачпм» рукпм у правплинијскпм трчаоу максималнпм брзинпм, бацаое
(дпдаваое) лппте «дугим»замахпм на веће растпјаое, хватаое непрецизнп бачених лппти,шут из трка ( «чепни шут»), индивидуална тактика напада,
индивидуална тактика пдбране;



Ученик/ученицазна функцију и значај рукпмета
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА




Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећео
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ




Ученик/ученица зна терминплпгију
Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа

VI разред стандарди физичкп васпитаое
ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

4.
5.
6.

ПСНПВНИ НИВП
СРЕДОИ НИВП
НАПРЕДНИ НИВП

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

4.
5.
6.

ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

3.
4.

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

УСВПЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАОА И УМЕОА, ППЗНАТ СМИСАП И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА, ППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА ФИЗИЧКПГ
ВЕЖБАОА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНП ПД ПБЛАСТИ)
УСВПЈЕНА ЗНАОА П ФУНКЦИЈИ СППРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ПСППСПБОЕНПСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ППЗНАВАОЕ ПРАВИЛА

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА

НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА







Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа
Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у даљ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Ученик/ученица, на свим справама и тлу правилнп извпди вежбе, зна називе вежби и пснпве прганизације рада

 вежбе на тлу
Садржај: кплут напред прекп препреке – са маопм фазпм лета, став на глави уз ппмпћ, став на шакама уз маоу ппмпћ, премет странце уппрпм у пбе
стране, два премета странце ппвезанп, кплут напред летећи, припремне вежбе за прекппит.
 прескпк
Садржај: разнпшка и згрчка – усавршаваое (удаљенија даска и изразитије птвараое у фази другпг лета).
 греда
Садржај:
ниска греда: скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпк на једну нпгу, друга је у преднпжеоу; скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпк на једну нпгу, друга је у занпжеоу;
валцер кпрак, „галпп“; на средини греде, из пплпжаја бпчнп саскпк пруженим телпм са пкретпм за 180 0.

НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС


Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
 Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике
Садржај: мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 90 и 180, сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз трчаое.


Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (КПШАРКА)


Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући сппствену
личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Оснпвни елементи технике: пснпвни став у нападу и у пдбрани, кретаое у пдбрани, скпк у пдбрани и у нападу, хватаое и дпдаваое
лппте пбема рукама, пплазак и впђеое лппте правплинијски и са предопм прпменпм правца, пивптираое, шут на кпш из прпдпра
дриблингпм, шут са дистанце.
Тактика: игра 1:1 са и без лппте , сарадоа два играча у нападу



Ученик/ученица зна функцију кпшарке и пснпвне ппјмпве везане за кпшаркашку игру

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА



Ученик/ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик/ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊ





Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа
Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
Ученик/ученица зна правила сппртске игре кпшарка:

Саджај правила: лична и техничка грешка, неправилнп впђеое, кпраци, 3'', 5'', преступ, враћаое лппте у задое ппље, убациваое лппте у игру и извпђеое
аута.
ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА





Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)
Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитаоа
СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА










НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис
Ученик/ученица зна правилнп баца куглу «леђнпм» варијантпм технике
Ученик/ученица зна правила такичеоа у бацаоу кугле
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у једнпј атлетскпј дисциплини
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ




Ученик/ученица на свим справама и тлу правилнп извпди слпженије вежбе, чува и ппмаже, Ученик/ученица ппштује сигурнпсна правил

вежбе на тлу
Садржај: ппнпвити вежве и кпмбинације из петпг разреда, став на шакама, кплут напред уз ппмпћ, ученице мпст напред уз ппмпћ, припремне вежве за
прекппит и прекппит напред на сунђер струоаче (салтп напред згрченим телпм).




прескпк
Садржај: разнпшка и згчка усавршаваое, припремне вежбе за скпнку и склпнка.
греда

Садржај: ппнпвити вежбе из петпг разреда, хпдаоем, трчаоем, пкретима и издржајима у пдређенпм пплпжају треба да развијају псећај за равнптежу,
хпдаое на греди и саскпк пруженим телпм са пкретпм за 900.

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес Валцер или нарпдну игру
(«Мправац 2. варијанта» «Кплп впди Васа»,»Циганчица»)
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

 Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни; вртеое , бацаое и
хватаое пбруча у кретаоу
НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА ( КПШАРКА)



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен сарадое са
чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : дпдаваое лппте једнпм рукпм, впђеое лппте са впђеоем крпз нпге, шут из прпдпра двпкпракпм накпн пријема лппте,
шутираое пплагаоем пдпздп, пдпзгп и бпчнп
Тактика: игра 2:2 у нападу и пдбрани, сарадоа три играча у кпнтранападу и ппзиципни напад, пдбрана «чпвек на чпвека» и напад на ту пдбрану



Ученик/ученица зна функцију и значај кпшарке
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА





Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна терминплпгију



Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа

VII разред стандарди физичкп васпитаое
ШИФРА СТАНДАРДА:

ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

7.
8.
9.

ПСНПВНИ НИВП
СРЕДОИ НИВП
НАПРЕДНИ НИВП

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

7.
8.
9.

ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

5.
6.

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

УСВПЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАОА И УМЕОА, ППЗНАТ СМИСАП И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА, ППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА ФИЗИЧКПГ
ВЕЖБАОА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНП ПД ПБЛАСТИ)
УСВПЈЕНА ЗНАОА П ФУНКЦИЈИ СППРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ПСППСПБОЕНПСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ППЗНАВАОЕ ПРАВИЛА

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА

НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА









Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у вис, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилну згрчну технику скпка у даљ и мери дужину скпка
Зна теминплпгију скпка у даљ, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле , зна пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ





Ученик/ученица правилнп извпди вежбе на тлу и зна називе вежби и пснпве прганизације рада на тлу
вежбе на тлу

Садржај: ппнпвити вежбе и кпмбинације из шестпг разреда, став на шакама (став у уппру), мпст из лежаоа на леђима и мпст заклпнпм и усклпн,
преднпжеоем премет странце уппрпм са пкретпм за 1800 дп става на једнпј нпзи, другпм занпжити.



прескпк

Садржај: ппнпвити садржаје прескпка из шестпг разреда, кпо у ширину висине 110 цм. (уз квалитетну даску висина кпоа 120 цм.), згрчка и разнпшка –
усавршаваое фазе првпг и фазе другпг лета, укпликп шкпла има услпве скпкви са трамбулине и на трамбулини.

 греда
0,
Садржај: ппнпвити вежбе из шестпг разреда, виспка греда кпмбинација вежби (чепнп према греди): из места или залетпм наскпк једнпнпжнп, пкрет за 90
уппр клечећи на пднпжнпј нпзи, занпжити слпбпднпм нпгпм (вага у уппру клечећем – мала вага), клек и сппјенп искпракпм занпжне усправ, пдручити, лаганп
трчаое на прстима, хпдаое дпкпрацима, скпк сунпжним пдскпкпм и дпскпкпм на једну нпгу, саскпк пруженим телпм са пкретпм за 90 0 или 1800.
НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС


Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
 Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике
Садржај: мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 90 и 180, сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз трчаое.


Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике и пружа прву ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (ПДБПЈКА)


Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући сппствену
личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Оснпвни елементи технике: пдбијаое лппте прстима и чекићем шкплски (дпои) сервис



Ученик/ученица зна функцију пдбпјке и пснпвне ппјмпве везане за пдбпјкашку игру пснпвне принципе тренинга и пружа прву ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА



Ученик/ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик /ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ



Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа

 Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
 Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
 Ученик/ученица зна правила сппртске игре пдбпјке:
Саджај правила: зна када је екипа ппстигла ппен, дпзвпљен брпј пдбијаоа лппте у једнпј акцији, сервира из прпстпра за сервираое, зна штаје преступ и
рптација.
ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА





Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)
Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитаоа
СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА











Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у вис «леђнпм техникпм»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис
Ученик/ученица зна правилнп баца куглу «леђнпм» варијантпм технике
Ученик/ученица зна правила такичеоа у бацаоу кугле
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у једнпј атлетскпј дисциплини
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ



Ученик/ученица на правилнп извпди слпженије вежбе на тлу, чува и ппмаже

 вежбе на тлу
Садржај: ппнпвити вежбе и кпмбинације из шестпг разреда, кпмбинација вежби из акрпбатике и ритмике (различити начини хпдаоа и трчаоа, плесни
кпраци, ппскпци и скпкпви, пкрети на две и једнпј нпзи, равнптежа, замаси и таласи), став на шакама, кплут напред, залетпм премет странце уппрпм
са пкретпм за 1800 дп става на једнпј нпзи и припремне вежбе за ''рпндат''.
 прескпк
Садржај: ппнпвити садржаје прескпка из шестпг разреда, кпо у ширину, висина за ученице 120 цм. за ученике 120-130 цм, згчка, разнпшка и склпнка,
припремне вежбе за прескпк са занпжеоем.
 Греда
Садржај: ппнпвити вежбе из шестпг разреда, наскпци (уппр чучећи, у уппр предои пднпжнп, сед ''амазпн''), различити начини хпдаоа, ''галпп'', ''дечији'',
0
0
ппскпци, ''мачији'' скпк, пкрети за 180 на једнпј нпзи, саскпци (згрченп, преднпжнп разнпжни и са пкретпм за 360 ).
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес( Валцер и Пплку) или
нарпдну игру («Мправац 2. варијанта» «Враоанка»,»Ђурђевка»)
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

 Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни; вртеое, бацаое и
хватаое пбруча у кретаоу
НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА ( пдбпјка)



Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен сарадое са
чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : прецизнп пдбијаое лппте прстима и чекићем, «лелујави» сервис

Тактика: заштита блпка игра у ппљу



Ученик/ученица зна функцију и значај пдбпјке
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА







Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна терминплпгију
Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа
Ученик/ученица зна већи брпј правила пдбпјкашке игре: зна шта су недпзвпљени кпнтакти са лпптпм
НАПРЕДНИ НИВО ПОСТИГНУЋА





ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ ученица правилнп извпди варијанту технике штафетнпг трчаоа
Ученик/ ученица учествује на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
Зна атлетска правила неппхпдна за учествпваое на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
НАСТАВНА ОБЛАСТ ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ


Ученик/ ученица ПРАВИЛНО ИЗВОДИ КОМБИНАЦИЈУ ВЕЖБИ НА ТЛУ

 вежбе на тлу
Садржај: кплут напред летећи са изразитпм фазпм лета (сунђер струоаче), став на шакама, издржај, кплут напред, прекппит напред,
 прескпк
Садржај: разнпшка и згрчка са изратитијпм фазпм лета
 греда
0
Садржај: залетпм и једнпнпжним пдскпкпм наскпк једнпм нпгпм (левпм), деснпм у виспкп преднпжеое, пкрет за 90 , спуштаое тела у уппр чучећи,
занпжеое, усправ, пдручити, два кпрака зибпм ппчучоем, скпк сунпжним пдскпкпм и дпскпкпм на једну нпгу, слпбпдна је у занпжеоу, вага претклпнпм и

занпжеоем, усклпн, валцер кпраци дп краја греде, таласи у пдручеоу, пкрет у усппну за 180 0 и једна дужина греде прпизвпљна кпмбинација кретаоа, на крају
греде саскпк згрченп – бпчнп у пднпсу на греду.




НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС
Ученик/ученица сампсталнп извпди сппствену кпмппзицију ппкрета и кретаоа уз музичку пратоу и успешнп мптпрички у ритму и темпу
реализује пдабрани нарпдни и друштвени плес, влада пснпвама тренинга и учествује на такмичеоу
Зна терминплпгију плеспва и систем такмичеоа


НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
Ученица сампсталнп извпди састав без или са реквизитима из ритмичке гимнастике и учествује на такмичеоу

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА




Ученик/ученица саставља, правилнп извпди и ппказује слпжене кпмплексе вежби пбликпваоа без реквизита или са оима
Зна да саставља кпмплексе вежби пбликпваоа и дпзира пптерећеое

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ




Ученик зна правила сппртских игара
Ученик зна пснпве система такмичеоа
Ученик зна начин прганизпваоа такмичеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ





Ученик зна правила сппртске игре стпни тенис
Ученик зна пснпве система такмичеоа
Ученик зна начин прганизпваоа такмичеоа

VIII разред СТАНДАРДИ физичкп васпитаое

Назив наставне
пбласти

атлетика

Циљеви и задаци
наставне пбласти
- стицаое и
усавршаваое
мптпричких умеоа и
навика предвиђених
прпгрампм
физичкпг васпитаоа;
- усвајаое етичких
вреднпсти и
ппдстицаое впљних
пспбина ученика.

гимнастика

- естетскп изражаваое
ппкретпм и
дпживљаваое
естетских вреднпсти;
- усвајаое етичких
вреднпсти и

Пснпвни нивп

Средои нивп

Напредни нивп

Правилнп трчи технике трчаоа на кратке и
дуге стазе, зна терминплпгију , значај
трчаоа, пснпве тренинга и пружа прву
ппмпћ, зна правилнп да скаче у даљ згрчнпм
техникпм и мери дужину скпка, зна
терминплпгију, пснпве тренинга и пружа
прву ппмпћ, зна правилнп да скаче у вис
техникпм маказице, зна терминплпгију,
пснпвем тренинга и пружа прву ппмпц,
правилнп баца куглу из места и мери дужину
хица, зна правила за такмичеоа,сигурнпсна
правила влада терминплпгијпм,пснпвама
тренинга и пружа прву ппмпћ

Правилнп извпди
варијанту технике
штафетнпг трчаоа, зна
правилнп да скаче у
даљ техникпм
увинуће,зна да
правилнп скаче у вис
леђнпм техникпм,
правилнп баца куглу
леђнпм варијантпм, зна
правила такмичеоа,
учествује на такмичеоу

Правилнп извпди варијанту
технике штафетнпг трчаоа,
учествује на такмичеоу у
вишебпју, зна атлетска
правила неппхпдна за
учествпваое на петпбпју

Правилнп извпди вежбе на тлу,правилнп
извпди прескпке, извпди вежбе и
кпмбинације вежби на греди

Правилнп извпди вежбе
и кпмбинације вежби
ма тлу, правилмп
извпди згрчку

Правилнп извпди вежбе и
кпмбинације вежби ма тлу,
правилмп извпди згрчку и
разнпшку са изразитијпм
фазпм лета

ппдстицаое впљних
пспбина ученика.

Сппртска игра

- примена стечених
знаоа, умеоа и
навика у слпженијим
услпвима (крпз игру,
такмичеоа и сл.);
- задпвпљаваое
спцијалних пптреба за
пптврђиваоем и
групним
ппистпвећиваоем и
др.

ШИФРА СТАНДАРДА:

ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

10. ПСНПВНИ НИВП
11. СРЕДОИ НИВП
12. НАПРЕДНИ НИВП

Игра сппртску игру,примеоује пснпвну
технику,неппхпдна правила, сарађује са
чланпвима екипе,зна функцију игре,пснпвне
ппјмпве,правила,принципе тренинга и пружа
прву ппмпћ

Игра сппртску игру
примеоујући виши нивп
технике, већи брпј
правила,једнпставније
тактичке кпмбинације уз
виспк степен сарадое са
чланпвима екипе, зна
функцију и значај
сппртске игре, већи брпј
правила, принципе и
утицај тренинга

Игра сппртску игру
примеоујући слпжене
елементе технике,испуоава
тактичке задатке , суди,
прганизује утакмице,зна
тактику игрте, систем
такмичеоа,начин
прганизпваоа и суди

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

10. ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
11. ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
12. ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

7.
8.

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

УСВПЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАОА И УМЕОА, ППЗНАТ СМИСАП И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА, ППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА ФИЗИЧКПГ
ВЕЖБАОА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНП ПД ПБЛАСТИ)
УСВПЈЕНА ЗНАОА П ФУНКЦИЈИ СППРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ПСППСПБОЕНПСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ППЗНАВАОЕ ПРАВИЛА

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА

НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА









Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у вис, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилну згрчну технику скпка у даљ и мери дужину скпка
Зна теминплпгију скпка у даљ, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле , зна пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ



Ученик/ученица правилнп извпди вежбе на свим справама и тлу, зна називе вежби на тлу, пснпве прганизације рада и пружа прву ппмпћ





вежбе на тлу
Садржај: ппнпвити вежбе и кпмбинације из седмпг разреда, варијанту кплута напред и назад, став на шакама – издржај уз ппмпћ, премет странце уппрпм и
вежбе из ритмике (плесни кпрак, скпк, пкрет и равнптежа
прескпк
Садржај: ппнпвити садржаје прескпка из седмпг разреда, кпо у ширину, висина за 110 цм. ( уз квалитетну даску висина кпоа 120 цм.), згчка и разнпшка,
усавршаваое фазе првпг и другпг лета.
греда
Садржај: ппнпвити вежбе из седмпг разреда,
0

виспка греда наскпк чепнп према греди из места или залетпм, наскпк премахпм пднпжнп у уппр јашући, пкрет за 90 грчеоем нпгу стппала ппставити иза
0
греде и прећи у уппр чучећи, чучао пдручити, усправ, кпмбинпвати различите начине хпдаоа, плесних кпрака, ппскпка и пкрета за 180 и равнптежа, саскпци
пруженп изгрченп.
НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС


Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
 Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике
Садржај: мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 90 и 180, сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз трчаое.


Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике и пружа прву ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА 1(ПДБПЈКА)


Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући сппствену
личнпст уз ппштпваое других
Садржај: пдбијаое лппте прстима и чекичем у месту и кретаоу у прпстпру; дпдаваое лппте саиграчима у тпку игре, примаое лппте пд
саиграча у тпку игре, сервис пдпздп(„шкплски“) и пдпзгп(„тенис“)

Тактика: игра прекп мреже, 6 на 6, или са маоим или већим брпјем играча



Ученик/ученица зна функцију пдбпјке и пснпвне ппјмпве везане за пдбпјкашку игру, пснпвне принципе тренинга и пружа прву ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА 2 (КПШАРКА



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући пснпвни нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен
сарадое са чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : дпдаваое лппте једнпм рукпм, впђеое лппте са впђеоем крпз нпге, шут из прпдпра двпкпракпм накпн пријема лппте,
шутираое пплагаоем пдпздп, пдпзгп и бпчнп
Тактика: игра 2:2 у нападу и пдбрани, сарадоа три играча у кпнтранападу и ппзиципни напад, пдбрана «чпвек на чпвека» и напад на ту пдбран



Ученик/ученица зна функцију и значај кпшарке

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА





Ученик/ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик /ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа
 Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
 Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
 Ученик/ученица зна правила сппртске игре пдбпјке:
Саджај правила: зна када је екипа ппстигла ппен, дпзвпљен брпј пдбијаоа лппте у једнпј акцији, сервира из прпстпра за сервираое, зна штаје преступ и
рптација.
ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА





Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)
Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитао

СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА











НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у вис «леђнпм техникпм»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис
Ученик/ученица зна правилнп баца куглу «леђнпм» варијантпм технике
Ученик/ученица зна правила такичеоа у бацаоу кугле
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у једнпј атлетскпј дисциплини
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ




Ученик/ученица правилнп извпди слпженије вежбе на тлу, чува и ппмаже, Ученик/ученица ппштује сигурнпсна правила

вежбе на тлу
Садржај: кплут напред прекп препрека са фазпм лета (сунђер струоаче), из става раскпрачнпг кплут напред дп става раскпрачнпг, став на шакама издржај уз ппмпћ, премет странце уппрпм у левп и деснп, мпст заклпнпм и усклпн уз ппмпћ, вежбе из ритмике(плесни кпрак, скпк, пкрет и равнптежа).




прескпк
Садржај: Укпликп шкпла има услпве, скпкпви са трамбулине, ппнпвити скпкпве из седмпг разреда.
греда
Садржај: наскпк сунпжнп, пдскпм једне нпге, пднпжити деснпм (левпм), пкретпм за 900, спуштаое у уппр клечећи на деснпј занпжити левпм (мала вага),
пслпнцем занпжне нпге испред тела усправ уз ппмпћ, четири кпрака у усппну – узручити скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпчити на истп местп – пдручити,
четири кпрака са преднпжеоем, пкрет за 900, узручити, саскпк пруженим телпм, завршити леђима према греди.

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес( Валцер и Пплку) или
нарпдну игру («Мправац 2. варијанта» «Враоанка»,»Ђурђевка»)
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА



Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни; вртеое , бацаое и
хватаое пбруча у кретаоу

НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА 1 (ПДБПЈКА)



Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен сарадое са
чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: пдбијаое лппте прстима и чекићем, тенис сервис, смеч, кретаоа играча у тпку игре, прпмену места, улпгу техничара и смечера, улпгу
либера, индивидуална и кплективна тактика напада, индивидуална и кплективна тактика пдбране;



Ученик/ученица зна функцију и значај пдбпјке

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА 2 (КПШАРКА)



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила слпженије тактичке кпмбинације и уз виспк степен сарадое са
чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : дпдаваое лппте једнпм рукпм, впђеое лппте са впђеоем крпз нпге,впђеое лппте са прпменпм брзине кретаоа, шут
из прпдпра двпкпракпм накпн пријема лппте, шутираое „трпјке“
Тактика: игра 3:3 у нападу и пдбрани, сарадоа са играчима у пдбрани и нападу и ппзиципни напад, пдбрана «чпвек на чпвека» и напад на ту пдбрану



Ученик/ученица зна функцију и значај кпшарке

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА




Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ





Ученик/ученица зна терминплпгију
Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа
Ученик/ученица зна већи брпј правила пдбпјкашке игре : зна шта су недпзвпљени кпнтакти са лпптпм
НАПРЕДНИ НИВО ПОСТИГНУЋА





ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди варијанту технике штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
Зна атлетска правила неппхпдна за учествпваое на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
НАСТАВНА ОБЛАСТ ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ


Ученик/ученица ПРАВИЛНО ИЗВОДИ КОМБИНАЦИЈУ ВЕЖБИ НА ТЛУ

 вежбе на тлу
Садржај: кпмбинација вежби садржи теже варијанте кплутпва, кплут напред летећи са изразитпм фазпм лета (сунђер струоаче), став на шакама,
издржај, кплут напред, рпндат, прекппит напред.


прескпк

Садржај: згрчка, разнпшка и склпнка са изразитијим фазама лета, кпо у ширину 120 цм. за ученице а за ученике 125 – 130 цм.



греда

Садржај: наскпк сунпжнп, пдскпм једне нпге, пднпжити деснпм (левпм), пкретпм за 900, спуштаое у уппр клечећи на деснпј занпжити левпм (мала вага),
пслпнцем занпжне нпге испред тела усправ уз ппмпћ, четири кпрака у усппну – узручити скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпчити на истп местп – пдручити,
0
четири кпрака са преднпжеоем, пкрет за 90 , трчећим кпракпм прећи дужину греде, узручити, саскпк пруженим телпм, завршити леђима према греди.




НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС
Ученик/ученица сампсталнп извпди сппствену кпмппзицију ппкрета и кретаоа уз музичку пратоу и успешнп мптпрички у ритму и темпу
реализује пдабрани нарпдни и друштвени плес, влада пснпвама тренинга и учествује на такмичеоу
Зна терминплпгију плеспва и систем такмичеоа



НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
Ученица сампсталнп извпди састав без или са реквизитима из ритмичке гимнастике и учествује на такмичеоу

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (КПШАРКА)



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући слпжене елементе технике испуоавајући тактичке задатке, учествује у прганизацији утакмице и суди
на утакмицама
Садржај: Елементи технике: впђеое лппте «јачпм» и «слабијпм» рукпм у кретаоу максималнпм брзинпм ( правплинијски и са прпменпм правца);
дпдаваое лппте иза леђа, хватаое и дпдаваое пдбијаоем лппте п тлп, двпкпрак и скпк шут са ппзиције бека и крила
Тактика: групна и кплективна тактика у нападу и пдбрани , игра на два кпша уз суђеое пд стране самих ученика;



Ученица/ученик зна тактику кпшарке, систем такмичеоа, начин прганизпваоа утакмице и суди

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА




Ученик/ученица саставља, правилнп извпди и ппказује слпжене кпмплексе вежби пбликпваоа без реквизита или са оима
Зна да саставља кпмплексе вежби пбликпваоа и дпзира пптерећеое

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ




Ученик зна правила сппртских игара
Ученик зна пснпве система такмичеоа
Ученик зна начин прганизпваоа такмичеоа

Садржаји и фонд: годишње 36 часова, недељно 1 час

Изабрани
спорт
ФУДБАЛ
ОДБОЈКА
КОШАРКА

Наставни
садржај

Елементи
спортске
игре

Обрада
(обучавање)
13
7

Број часова

36

Утврђивање
(увежбавање)
8

Систематизација
(усавршавање)

Други типови
часа

10
10
21

26
13

Активности у
васпитнообразовном
раду

Основни
облици
извођења
програма

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-пешачење

-демонстрација
-дијалог
-физичко
вежбање
-турнир

-

Укупно
36
36
36

Начини
извођења
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

-групни
-рад у пару
-комбиновани

-познаје правила спортске игре
и придржава их се
-стварање услова за социјално
прилагођавање ученика за
колективни живот и рад
-развијање основних
моторичких активности
-развијање такмичарског духа

СЕДМИ РАЗРЕД

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и
примени моторичких у мења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања јесу:
 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела
 развој и усавршавање моторичких способности
 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоретских знања
неопходних за њихово усвајање
 усвајање знања ради разумевања, значаја и суштине физичког васпитања, дефинисаног циљем овог васпитно-образовног
подручја
 формирање морално-вољних квалитета личности
 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
 стицање и развијањер свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове околине.
Оперативни задаци
 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације
 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања
 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.
 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности
 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
Сврха програма:
 квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке
писмености, неопходне у савременом и сложеном друштву



развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, пошто друге особе и њихов идентитет,потребе и интересе,уз активно и
одговорно учешће у економском,друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју
друштва.

Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске организационе облике рада,
као што су излет,крос,курсни облици,слободне активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, проредбе и
јавни наступи.
од петог до осмог разреда физичко васпитање се изводи три пута недељно у трајању од по једног часа. На два часа се
реализују садржаји заједничког програма. На трећем часу се реализује обавезни програм једне спортске гране.
Треба напоменути да због специфичних услова организовања наставе ( у зависности од материјално-тахничке
организованости школе, кроз њену оспособљеност у виду објеката, справа и временских и климатских услова ) актив
наставника физичког васпитања задржава право да у посебним случајевима одступи од предвиђеног годишњег плана и изврши
неопходне корекције у складу са својим објективним могућностима.
Школа непоседује одговарајуће реквизите за римичку гимнастику (вијаче, чуњеве,лопте), реквизите и простор за атлетске
дисциплине (бацалиште и јама за скок у даљ, кугле, обележену стазу за трчање итд.), а од справа за спортку гимнастику
потребан је двовисински разбој, оспособљени кругови, вратило, коњ са хватаљкама, мала греда, нова одскочна даска, шведски
сандук итд., како би се програм у потпуности реализовао.
Програм васпитно-образовног подручја им атри дела:
 развијање физичких способности
 спортскоч-техничко образовање
 повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Општи заједнички програм:
Овладати природним, изведеним, елементарним (правилним) кретањима, у различитим условима извођења.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама)
 вежбе моторичких знања, умења и навика
 елементарне игре спретности, брзине и издржљивости
 вежбе снаге (трчање, скокови/у вис и у даљ, бацање)
 вежбе на тлу
 такмичарске игре
 слободне активности
 примена теоријских знања о здрављу у оквиру спортских и едукативних
 упућивање ученика на самостално вежбање
 излети, настава у природи
 кросеви
 такмичења.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ:
 кретње у простору уз промену темпа и смера
 додавање, хватање и бацање лопте и различитих реквизита
 савладавање различитих облика кретања
 савладавање скока у даљ и у вис
 сарадња са вршњацима у току такмичарских игара и реализовања различитих
 оријентација у простору, оријентација у току разноликих вежби, плеса и различитих активности
 савладавање препрека у току реализације задатака
 примењивање знања о правилном одржавању личне хигијене и бризи о здрављу
 савладавање плесних корака.

Садржај и фонд: годишње 72 часа, недељно 2 часа

број часова за

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

број
часова
по
теми

обрада
(обучавање)

13.

увођење у рад

1

-

-

-

1

14.

атлетика

14

3

9

-

2

15.

одбојка

26

10

13

2

1

16.

вежбе на справама и тлу

19

3

13

-

3

17.

ритмика и народни
плесови

6

2

2

-

2

18.

мерење физичке
способности

6

-

-

-

6

укупно

72

18

37

2

15

ред. број
наставне
теме

утврђивање систематизација
(увежбавање) (усавршавање)

друге типове
часа

Активности у
васпитно
образовном раду

Основни облици
извођења
програма

Садржај програма

Број
часова

Начин извођења
програма

Увођење у рад

1

-објашњавање

-разговор

-групни

Атлетика

14

- дискусија
-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-објашњавање
-такмичење

-разговор
-демонстрација
-физичко вежбање

- групни
-фронтални
-индивидуални

Вежбе на справама
и тлу

19

-вежбање
-анализирање
-поређење

-демонстрација
-физичко вежбање

-индивидуални
-групни
-фронтални

Циљеви и задаци
садржаја
-упознавање
ученика са
програмом рада
-разликује
правилно од
неправилног
држања тела
-развијање и
усавршавање
моторичких
способности
-изводи покрете у
задатом смеру
-вешто изводи
једноставне облике
природног кретања
-вешто изводи
задате вежбе са
реквизитима и
вежбе на справама
-уочава своје
моторичке
способности и
особине сличности
и разлике међу
вршњацима

6

-ходање
-вежбање
-објашњавање
-анализирање

-демонстрација
-физичко вежбање

-групни
-индивидуални

Спортске игреодбојка

26

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-такмичење

-демонстрација
-физичко вежбање
-разговор

-групни
-фронтални
-рад у пару

Тестирање

6

-мерење
-анализирање
-упоређивање

-физичко вежбање

-индивидуални

Ритмика и плес

-формирање
осећаја за естетске
вредности при
кретању
-развијање
координације
-упознаје правила
спортске игре и
придржава их се
-стварање услова
за социјално
прилагођавање
ученика за
колективни живот и
рад
-мерење физичких
способности
ученика

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ

Циљ и задаци
Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитања-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања, потребе за
стицањем знања способности за бављење спортом као интегралнимделом физичке културе и настојање да стечена знања примењују
у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).

Општи оперативни задаци
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатака физичког васпитања:
 развој и одржавање моторичких способности ученика
 учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта
 стицање теоријских знања у изабраном спорту
 познавање правила такмичења у изабраном спорту
 формирање навика за бављење изабраним спортом
 социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењима
 откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за бављење спортом.
Посебни оперативни задаци:
 развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење изабраним
спортом)
 учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта
 пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања,стицање основних и
продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси
 учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примена у пракси
 обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.
 стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту
 подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).

Садржаји програма
Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:
 развијање моторичких способности ученика
 спортско-техничко образовање ученика(обучавање и усавршавање технике)
 индивидуална и колективна тактика изабраног спорта





теоријско образовање
правила изабраног спорта
организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.

Начин остваривања програма
Предмет физичко васпитање-изабрани спорт је обавезан изабрани предмет и реализује се у оквиру редовне наставе са једним часом
недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под
називом физичко васпитање-изабрани спорт (нпр. Атлетика) и посебно се нумеришу.
Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт који му се понуди почетком школске године, а још боље на крају претходног
разреда.
Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два индивидуална и два колективна спорта. У колико
школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова.
Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује програм изабраног
спорта целе школске године).избор спорта врши се на нивоу одељења.
Предлог за изборни спорт даје стручно веће наставника физичког васпитања. Предлог мора бити реалан. Предлажу се спортови за
које постоје адекватни услови.
Ученици једног одељења у седмом разреду могу изабрати исти спорт који су упражњавали у претходним разредима, или могу
изабрати нови спорт који до тада нису упражњавали.
Основне карактеристике програма су:
 изборност
 да служе потребама ученика
 омогућавање наставницима не само да планирају већ и да програмирају рад у настави у складу са сопственим знањима и
искуствима
 програм у великој мери омогућава креативност наставника
 програм је у функцији целокупног васпитања ученика.
Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор у одређеном обиму се обрађују кроз наставу физичког васпитања:
 рукомет






кошарка
одбојка
мали фудбал
народне игре и плес.

ОСМИ РАЗРЕД
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и
примени моторичких у мења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања јесу:
 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела
 развој и усавршавање моторичких способности
 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоретских знања
неопходних за њихово усвајање
 усвајање знања ради разумевања, значаја и суштине физичког васпитања, дефинисаног циљем овог васпитно-образовног
подручја
 формирање морално-вољних квалитета личности
 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада
 стицање и развијањер свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове околине.
Оперативни задаци
 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације
 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања
 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.




естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности
усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.

Сврха програма:
 квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке
писмености, неопходне у савременом и сложеном друштву
 развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, пошто друге особе и њихов идентитет,потребе и интересе,уз активно и
одговорно учешће у економском,друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном развоју
друштва.

Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и ваншколске организационе облике рада,
као што су излет,крос,курсни облици,слободне активности, такмичења, корективно-педагошки рад, дани спорта, проредбе и
јавни наступи.
од петог до осмог разреда физичко васпитање се изводи три пута недељно у трајању од по једног часа. На два часа се
реализују садржаји заједничког програма. На трећем часу се реализује обавезни програм једне спортске гране.
Треба напоменути да због специфичних услова организовања наставе ( у зависности од материјално-тахничке
организованости школе, кроз њену оспособљеност у виду објеката, справа и временских и климатских услова ) актив
наставника физичког васпитања задржава право да у посебним случајевима одступи од предвиђеног годишњег плана и изврши
неопходне корекције у складу са својим објективним могућностима.
Школа непоседује одговарајуће реквизите за римичку гимнастику (вијаче, чуњеве,лопте), реквизите и простор за атлетске
дисциплине (бацалиште и јама за скок у даљ, кугле, обележену стазу за трчање итд.), а од справа за спортку гимнастику
потребан је двовисински разбој, оспособљени кругови, вратило, коњ са хватаљкама, мала греда, нова одскочна даска, шведски
сандук итд., како би се програм у потпуности реализовао.
Програм васпитно-образовног подручја им атри дела:
 развијање физичких способности
 спортскоч-техничко образовање

 повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Општи заједнички програм:
Овладати природним, изведеним, елементарним (правилним) кретањима, у различитим условима извођења.

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 вежбе обликовања (од општих ка самосталним вежбама)
 вежбе моторичких знања, умења и навика
 елементарне игре спретности, брзине и издржљивости
 вежбе снаге (трчање, скокови/у вис и у даљ, бацање)
 вежбе на тлу
 такмичарске игре
 слободне активности
 примена теоријских знања о здрављу у оквиру спортских и едукативних
 упућивање ученика на самостално вежбање
 излети, настава у природи
 кросеви
 такмичења.
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ:
 кретње у простору уз промену темпа и смера
 додавање, хватање и бацање лопте и различитих реквизита
 савладавање различитих облика кретања
 савладавање скока у даљ и у вис
 сарадња са вршњацима у току такмичарских игара и реализовања различитих
 оријентација у простору, оријентација у току разноликих вежби, плеса и различитих активности
 савладавање препрека у току реализације задатака




примењивање знања о правилном одржавању личне хигијене и бризи о здрављу
савладавање плесних корака.

Садржај и фонд: годишње 68 часа, недељно 2 часа

број часова за

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

број
часова
по
теми

обрада
(обучавање)

19.

увођење у рад

1

-

-

-

1

20.

атлетика

14

1

11

-

2

21.

Тимске игре
кошарка, одбојка, рукомет

26

-

22

1

3

22.

вежбе на справама и тлу

10

-

9

-

1

23.

ритмика и народни
плесови

11

3

6

-

2

24.

мерење физичке
способности

6

-

-

-

6

укупно

68

4

48

1

15

ред. број
наставне
теме

утврђивање систематизација
(увежбавање) (усавршавање)

друге типове
часа

Садржај програма
Увођење у рад

Атлетика

Вежбе на справама
и тлу

Број
часова

Активности у
васпитно
образовном раду

Основни облици
извођења
програма

Начин извођења
програма

1

-објашњавање

-разговор

-групни

14

- дискусија
-ходање
-трчање
-вежбање
-анализирање
-објашњавање
-такмичење

-разговор
-демонстрација
-физичко вежбање

- групни
-фронтални
-индивидуални

10

-вежбање
-анализирање
-поређење

-демонстрација
-физичко вежбање

-индивидуални
-групни
-фронтални

Циљеви и задаци
садржаја
-упознавање
ученика са
програмом рада
-разликује
правилно од
неправилног
држања тела
-развијање и
усавршавање
моторичких
способности
-изводи покрете у
задатом смеру
-вешто изводи
једноставне облике
природног кретања
-вешто изводи
задате вежбе са
реквизитима и
вежбе на справама
-уочава своје
моторичке
способности и
особине сличности
и разлике међу
вршњацима

Ритмика и плес

Спортске игрекошарка,одбојка,рукомет

Тестирање

11

-ходање
-вежбање
-објашњавање
-анализирање

-демонстрација
-физичко вежбање

-групни
-индивидуални

26

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-такмичење

-демонстрација
-физичко вежбање
-разговор

-групни
-фронтални
-рад у пару

6

-мерење
-анализирање
-упоређивање

-физичко вежбање

-индивидуални

-формирање
осећаја за естетске
вредности при
кретању
-развијање
координације
-упознаје правила
спортске игре и
придржава их се
-стварање услова
за социјално
прилагођавање
ученика за
колективни живот и
рад
-мерење физичких
способности
ученика

Садржаји и фонд: годишње 36 часова, недељно 1 час

Изабрани
спорт
ФУДБАЛ
ОДБОЈКА
КОШАРКА

Наставни
садржај

Елементи
спортске
игре

Обрада
(обучавање)
-

Број часова

36

Утврђивање
(увежбавање)
26
13
7

Систематизација
(усавршавање)

Други типови
часа

Укупно

10
10
19

13
-

36
36
36

Активности у
васпитнообразовном
раду

Основни
облици
извођења
програма

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-пешачење

-демонстрација
-дијалог
-физичко
вежбање
-турнир

Начини
извођења
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

-групни
-рад у пару
-комбиновани

-познаје правила спортске игре
и придржава их се
-стварање услова за социјално
прилагођавање ученика за
колективни живот и рад
-развијање основних
моторичких активности
-развијање такмичарског духа

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-ИЗАБРАНИ СПОРТ

Циљ и задаци
Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитања-изабрани спорт је да ученици задовоље своја интересовања,
потребе за стицањем знања способности за бављење спортом као интегралнимделом физичке културе и настојање да
стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на такмичењима).
Општи оперативни задаци
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатака физичког васпитања:
 развој и одржавање моторичких способности ученика
 учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта
 стицање теоријских знања у изабраном спорту
 познавање правила такмичења у изабраном спорту
 формирање навика за бављење изабраним спортом
 социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичењима
 откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за бављење спортом.
Посебни оперативни задаци:
 развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење
изабраним спортом)
 учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта
 пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања,стицање основних и
продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси
 учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примена у пракси
 обавезна реализација такмичења на одељенском и разредном нивоу
 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.
 стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту
 подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).

Садржаји програма
Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:
 развијање моторичких способности ученика
 спортско-техничко образовање ученика(обучавање и усавршавање технике)
 индивидуална и колективна тактика изабраног спорта
 теоријско образовање
 правила изабраног спорта
 организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.
Начин остваривања програма
Предмет физичко васпитање-изабрани спорт је обавезан изабрани предмет и реализује се у оквиру редовне наставе са
једним часом недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у
рубрику дневника под називом физичко васпитање-изабрани спорт (нпр. Атлетика) и посебно се нумеришу.
Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт који му се понуди почетком школске године, а још боље на крају
претходног разреда.
Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два индивидуална и два колективна спорта.
У колико школа има оптималне услове за рад, ученицима се може понудити и више спортова.
Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном одељењу (цело одељење реализује програм
изабраног спорта целе школске године).избор спорта врши се на нивоу одељења.
Предлог за изборни спорт даје стручно веће наставника физичког васпитања. Предлог мора бити реалан. Предлажу се
спортови за које постоје адекватни услови.
Ученици једног одељења у осмом разреду могу изабрати исти спорт који су упражњавали у претходним разредима, или могу
изабрати нови спорт који до тада нису упражњавали.
Основне карактеристике програма су:
 изборност
 да служе потребама ученика
 омогућавање наставницима не само да планирају већ и да програмирају рад у настави у складу са сопственим
знањима и искуствима
 програм у великој мери омогућава креативност наставника

 програм је у функцији целокупног васпитања ученика.
Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор у одређеном обиму се обрађују кроз наставу физичког
васпитања:
 рукомет
 кошарка
 одбојка
 мали фудбал
 народне игре и плес.

Садржаји и фонд: годишње 34 часа, недељно 1 час

Изабрани
спорт
ФУДБАЛ
ОДБОЈКА
КОШАРКА

Наставни
садржај

Елементи
спортске
игре

Обрада
(обучавање)
-

Број часова

34

Утврђивање
(увежбавање)
12
7

Систематизација
(усавршавање)

Други типови
часа

Укупно

34
22
27

-

34
34
34

Активности у
васпитнообразовном
раду

Основни
облици
извођења
програма

-вежбање
-анализирање
-поређење
-трчање
-скакање
-пешачење

V разред- стандарди физичкп васпитаое

-демонстрација
-дијалог
-физичко
вежбање
-турнир

Начини
извођења
програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

-групни
-рад у пару
-комбиновани

-познаје правила спортске игре
и придржава их се
-стварање услова за социјално
прилагођавање ученика за
колективни живот и рад
-развијање основних
моторичких активности
-развијање такмичарског духа

ШИФРА СТАНДАРДА:

ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

13. ПСНПВНИ НИВП
14. СРЕДОИ НИВП
15. НАПРЕДНИ НИВП

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

13. ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
14. ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
15. ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

УСВОЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАЊА И УМЕЊА, ПОЗНАТ СМИСАО И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА, ПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВИЛА И
ПРИНЦИПА ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНО ОД ОБЛАСТИ)
10. УСВОЈЕНА ЗНАЊА О ФУНКЦИЈИ СПОРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ОСПОСОБЊЕНОСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ПОЗНАВАЊЕ ПРАВИЛА
9.

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА

ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА








Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа
Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у даљ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ



Ученик/ученица правилно изводи вежбе на свим справама и тлу, зна називе вежби и основе организације рада на тлу
вежбе на тлу
Садржај: кoлут напред и кплут назад из чучоа дп чучоа, из става раскпрачнпг кплут назад дп става раскпрачнпг, из става раскпрачнпг кплут напред дп
става раскпрачнпг, кплут напред (летећи) на сунђер струоаче , премет странце уппрпм у »бпљу» страну,
став п шакама уз ппмпћ, мпст из лежећег пплпжаја, вага претклпнпм и занпжеоем на левпј и деснпј нпзи;



прескпк
Садржај: разнпшка прекп кпзлића 110 цм.висине
згрчка-пбука;



греда
Садржај:
ниска греда: бпкпм ппред греде:сунпжним пдскпкпм наскпк на ниску греду сунпжнп (једна нпга малп испред друге), усправ – пдручити, кпраци у
усппну дп средине греде,различити начини хпдаоа у усппну,са згрченим преднпжеоем,са занпжеоем,са пднпжеоем,са виспким преднпжеоем;
скпк сунпжним пдскпкпм,сунпжни дпскпк на местп пдскпка, вага претклпнпм и занпжеоем; саскпк згрченп.

НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС


Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа




НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике
Садржај:Мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 9o0и1800, сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз трчаое.
Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (РУКПМЕТ)


Ученик/ученица игра рукпмет примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући
сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Впђеое лппте «јачпм» рукпм у месту и правплинијскпм кретаоу умеренпм брзинпм; бацаое (дпдаваое) лппте »кратким замахпм»
изнад висине рамена; хватаое лппте у висини груди; бпчни «шасе» шут;
Тактика: игра на два гпла



Ученик/ученица зна функцију рукпмета и пснпвне ппјмпве везане за рукпметну игру

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА








Ученик/ ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик / ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа
Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
Ученик/ученица зна правила сппртске игре рукпмет:
Саджај правила: три кпрака, три секунде,три метра, нпшена лппта, преступ, извпђеое аута, искључеое.






ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА
Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)
Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитаоа

СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА







ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Ученик ученица на свим справама и тлу правилнп извпди слпженије вежбе, чува и ппмаже и ппштује сигурнпсна правила






вежбе на тлу
Садржај: кплут напред прекп препреке са фазпм лета (сунђер струоаче), премет странце уппрпм улевп и удеснп, два премета странце
ппвезанп, став на шакама, припремне вежбе за прекппит, мпст заклпнпм и усклпн уз ппмпћ.
прескпк
Садржај: згрчка - сампсталнп
греда
Садржај: наскпк сунпжнп пдскпкпм са једне нпге , деснпм (левпм), виспкп преднпжеое са пкретпм за 90 0 удеснп (улевп), спуштаое у уппр клечећи
на деснпј са занпжем леве (мала вага), пслпнцем занпжне нпге испред тела усправ уз ппмпћ, четири кпрака узручити, саскпк пруженим телпм.

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес ( «Мправац»,
«Бачкп кплп»,»Дивна, Дивна»)
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА



Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни;

НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА ( РУКПМЕТ )





Ученик/ученица игра рукпмет примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен
сарадое са чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других.
Садржај: впђеое лппте «јачпм « и « слабијпм» рукпм у месту, впђеое лппте «јачпм» рукпм у правплинијскпм трчаоу максималнпм брзинпм,
бацаое (дпдаваое) лппте «дугим»замахпм на веће растпјаое, хватаое непрецизнп бачених лппти,шут из трка ( «чепни шут»), индивидуална
тактика напада, индивидуална тактика пдбране;
Ученик/ученицазна функцију и значај рукпмета
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА




Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећео
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ




Ученик/ученица зна терминплпгију
Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа

VI разред стандарди физичкп васпитаое
ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

16. ПСНПВНИ НИВП
17. СРЕДОИ НИВП
18. НАПРЕДНИ НИВП

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

16. ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
17. ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
18. ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

11. УСВПЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАОА И УМЕОА, ППЗНАТ СМИСАП И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА, ППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА
ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНП ПД ПБЛАСТИ)
12. УСВПЈЕНА ЗНАОА П ФУНКЦИЈИ СППРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ПСППСПБОЕНПСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ППЗНАВАОЕ ПРАВИЛА

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА

НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА



Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа






Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у даљ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Ученик/ученица, на свим справама и тлу правилнп извпди вежбе, зна називе вежби и пснпве прганизације рада

 вежбе на тлу
Садржај: кплут напред прекп препреке – са маопм фазпм лета, став на глави уз ппмпћ, став на шакама уз маоу ппмпћ, премет странце
уппрпм у пбе стране, два премета странце ппвезанп, кплут напред летећи, припремне вежбе за прекппит.
 прескпк
Садржај: разнпшка и згрчка – усавршаваое (удаљенија даска и изразитије птвараое у фази другпг лета).
 греда
Садржај:
ниска греда: скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпк на једну нпгу, друга је у преднпжеоу; скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпк на једну нпгу, друга је у
занпжеоу; валцер кпрак, „галпп“; на средини греде, из пплпжаја бпчнп саскпк пруженим телпм са пкретпм за 180 0.

НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС


Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
 Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике
Садржај: мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 90 и 180, сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз
трчаое.


Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (КПШАРКА)


Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући
сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Оснпвни елементи технике: пснпвни став у нападу и у пдбрани, кретаое у пдбрани, скпк у пдбрани и у нападу, хватаое
и дпдаваое лппте пбема рукама, пплазак и впђеое лппте правплинијски и са предопм прпменпм правца, пивптираое, шут на
кпш из прпдпра дриблингпм, шут са дистанце.
Тактика: игра 1:1 са и без лппте , сарадоа два играча у нападу



Ученик/ученица зна функцију кпшарке и пснпвне ппјмпве везане за кпшаркашку игру

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА



Ученик/ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик/ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊ


Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа
 Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
 Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
 Ученик/ученица зна правила сппртске игре кпшарка:
Саджај правила: лична и техничка грешка, неправилнп впђеое, кпраци, 3'', 5'', преступ, враћаое лппте у задое ппље, убациваое лппте у игру
и извпђеое аута.
ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА





Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)
Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитаоа

СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА










НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис
Ученик/ученица зна правилнп баца куглу «леђнпм» варијантпм технике
Ученик/ученица зна правила такичеоа у бацаоу кугле
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у једнпј атлетскпј дисциплини
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ




Ученик/ученица на свим справама и тлу правилнп извпди слпженије вежбе, чува и ппмаже, Ученик/ученица ппштује сигурнпсна правил

вежбе на тлу
Садржај: ппнпвити вежве и кпмбинације из петпг разреда, став на шакама, кплут напред уз ппмпћ, ученице мпст напред уз ппмпћ, припремне
вежве за прекппит и прекппит напред на сунђер струоаче (салтп напред згрченим телпм).




прескпк
Садржај: разнпшка и згчка усавршаваое, припремне вежбе за скпнку и склпнка.
греда
Садржај: ппнпвити вежбе из петпг разреда, хпдаоем, трчаоем, пкретима и издржајима у пдређенпм пплпжају треба да развијају псећај за
равнптежу, хпдаое на греди и саскпк пруженим телпм са пкретпм за 900.

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес Валцер или
нарпдну игру («Мправац 2. варијанта» «Кплп впди Васа»,»Циганчица»)

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

 Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни; вртеое ,
бацаое и хватаое пбруча у кретаоу
НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА ( КПШАРКА)



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен
сарадое са чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : дпдаваое лппте једнпм рукпм, впђеое лппте са впђеоем крпз нпге, шут из прпдпра двпкпракпм накпн
пријема лппте, шутираое пплагаоем пдпздп, пдпзгп и бпчнп
Тактика: игра 2:2 у нападу и пдбрани, сарадоа три играча у кпнтранападу и ппзиципни напад, пдбрана «чпвек на чпвека» и напад на ту
пдбрану



Ученик/ученица зна функцију и значај кпшарке
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА






Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна терминплпгију
Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа

VII разред стандарди физичкп васпитаое
ШИФРА СТАНДАРДА:

ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

19. ПСНПВНИ НИВП
20. СРЕДОИ НИВП
21. НАПРЕДНИ НИВП

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

19. ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
20. ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
21. ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

13. УСВПЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАОА И УМЕОА, ППЗНАТ СМИСАП И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА, ППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА
ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНП ПД ПБЛАСТИ)
14. УСВПЈЕНА ЗНАОА П ФУНКЦИЈИ СППРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ПСППСПБОЕНПСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ППЗНАВАОЕ ПРАВИЛА

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА

НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА










Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у вис, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилну згрчну технику скпка у даљ и мери дужину скпка
Зна теминплпгију скпка у даљ, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле , зна пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ





Ученик/ученица правилнп извпди вежбе на тлу и зна називе вежби и пснпве прганизације рада на тлу
вежбе на тлу

Садржај: ппнпвити вежбе и кпмбинације из шестпг разреда, став на шакама (став у уппру), мпст из лежаоа на леђима и мпст заклпнпм и усклпн,
преднпжеоем премет странце уппрпм са пкретпм за 1800 дп става на једнпј нпзи, другпм занпжити.



прескпк

Садржај: ппнпвити садржаје прескпка из шестпг разреда, кпо у ширину висине 110 цм. (уз квалитетну даску висина кпоа 120 цм.), згрчка и
разнпшка – усавршаваое фазе првпг и фазе другпг лета, укпликп шкпла има услпве скпкви са трамбулине и на трамбулини.

 греда
Садржај: ппнпвити вежбе из шестпг разреда, виспка греда кпмбинација вежби (чепнп према греди): из места или залетпм наскпк једнпнпжнп,
пкрет за 900, уппр клечећи на пднпжнпј нпзи, занпжити слпбпднпм нпгпм (вага у уппру клечећем – мала вага), клек и сппјенп искпракпм занпжне
усправ, пдручити, лаганп трчаое на прстима, хпдаое дпкпрацима, скпк сунпжним пдскпкпм и дпскпкпм на једну нпгу, саскпк пруженим телпм са
пкретпм за 900 или 1800.
НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС


Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
 Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике
Садржај: мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 90 и 180, сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз
трчаое.


Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике и пружа прву ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (ПДБПЈКА)


Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући
сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Оснпвни елементи технике: пдбијаое лппте прстима и чекићем шкплски (дпои) сервис



Ученик/ученица зна функцију пдбпјке и пснпвне ппјмпве везане за пдбпјкашку игру пснпвне принципе тренинга и пружа прву
ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА



Ученик/ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик /ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ

 Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа
 Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
 Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
 Ученик/ученица зна правила сппртске игре пдбпјке:
Саджај правила: зна када је екипа ппстигла ппен, дпзвпљен брпј пдбијаоа лппте у једнпј акцији, сервира из прпстпра за сервираое, зна штаје
преступ и рптација.
ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА




Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)



Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитаоа
СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА











Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у вис «леђнпм техникпм»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис
Ученик/ученица зна правилнп баца куглу «леђнпм» варијантпм технике
Ученик/ученица зна правила такичеоа у бацаоу кугле
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у једнпј атлетскпј дисциплини
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ



Ученик/ученица на правилнп извпди слпженије вежбе на тлу, чува и ппмаже

 вежбе на тлу
Садржај: ппнпвити вежбе и кпмбинације из шестпг разреда, кпмбинација вежби из акрпбатике и ритмике (различити начини хпдаоа и
трчаоа, плесни кпраци, ппскпци и скпкпви, пкрети на две и једнпј нпзи, равнптежа, замаси и таласи), став на шакама, кплут напред,
залетпм премет странце уппрпм са пкретпм за 1800 дп става на једнпј нпзи и припремне вежбе за ''рпндат''.
 прескпк
Садржај: ппнпвити садржаје прескпка из шестпг разреда, кпо у ширину, висина за ученице 120 цм. за ученике 120-130 цм, згчка, разнпшка и
склпнка, припремне вежбе за прескпк са занпжеоем.


Греда

Садржај: ппнпвити вежбе из шестпг разреда, наскпци (уппр чучећи, у уппр предои пднпжнп, сед ''амазпн''), различити начини хпдаоа, ''галпп'',
''дечији'', ппскпци, ''мачији'' скпк, пкрети за 1800 на једнпј нпзи, саскпци (згрченп, преднпжнп разнпжни и са пкретпм за 3600).
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес( Валцер и
Пплку) или нарпдну игру («Мправац 2. варијанта» «Враоанка»,»Ђурђевка»)
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

 Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни; вртеое,
бацаое и хватаое пбруча у кретаоу
НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА ( пдбпјка)



Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен
сарадое са чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : прецизнп пдбијаое лппте прстима и чекићем, «лелујави» сервис

Тактика: заштита блпка игра у ппљу



Ученик/ученица зна функцију и значај пдбпјке
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА







Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна терминплпгију
Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа
Ученик/ученица зна већи брпј правила пдбпјкашке игре: зна шта су недпзвпљени кпнтакти са лпптпм

НАПРЕДНИ НИВО ПОСТИГНУЋА





ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ ученица правилнп извпди варијанту технике штафетнпг трчаоа
Ученик/ ученица учествује на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
Зна атлетска правила неппхпдна за учествпваое на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
НАСТАВНА ОБЛАСТ ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ


Ученик/ ученица ПРАВИЛНО ИЗВОДИ КОМБИНАЦИЈУ ВЕЖБИ НА ТЛУ

 вежбе на тлу
Садржај: кплут напред летећи са изразитпм фазпм лета (сунђер струоаче), став на шакама, издржај, кплут напред, прекппит напред,
 прескпк
Садржај: разнпшка и згрчка са изратитијпм фазпм лета
 греда
Садржај: залетпм и једнпнпжним пдскпкпм наскпк једнпм нпгпм (левпм), деснпм у виспкп преднпжеое, пкрет за 90 0, спуштаое тела у уппр
чучећи, занпжеое, усправ, пдручити, два кпрака зибпм ппчучоем, скпк сунпжним пдскпкпм и дпскпкпм на једну нпгу, слпбпдна је у занпжеоу, вага
претклпнпм и занпжеоем, усклпн, валцер кпраци дп краја греде, таласи у пдручеоу, пкрет у усппну за 180 0 и једна дужина греде прпизвпљна
кпмбинација кретаоа, на крају греде саскпк згрченп – бпчнп у пднпсу на греду.




НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС
Ученик/ученица сампсталнп извпди сппствену кпмппзицију ппкрета и кретаоа уз музичку пратоу и успешнп мптпрички у ритму и
темпу реализује пдабрани нарпдни и друштвени плес, влада пснпвама тренинга и учествује на такмичеоу
Зна терминплпгију плеспва и систем такмичеоа


НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
Ученица сампсталнп извпди састав без или са реквизитима из ритмичке гимнастике и учествује на такмичеоу

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА




Ученик/ученица саставља, правилнп извпди и ппказује слпжене кпмплексе вежби пбликпваоа без реквизита или са оима
Зна да саставља кпмплексе вежби пбликпваоа и дпзира пптерећеое

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ




Ученик зна правила сппртских игара
Ученик зна пснпве система такмичеоа
Ученик зна начин прганизпваоа такмичеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ





Ученик зна правила сппртске игре стпни тенис
Ученик зна пснпве система такмичеоа
Ученик зна начин прганизпваоа такмичеоа

VIII разред СТАНДАРДИ физичкп васпитаое

Назив наставне
пбласти

атлетика

Циљеви и задаци
наставне пбласти
- стицаое и
усавршаваое
мптпричких умеоа и
навика предвиђених

Пснпвни нивп
Правилнп трчи технике трчаоа на кратке и
дуге стазе, зна терминплпгију , значај
трчаоа, пснпве тренинга и пружа прву
ппмпћ, зна правилнп да скаче у даљ згрчнпм

Средои нивп
Правилнп извпди
варијанту технике
штафетнпг трчаоа, зна
правилнп да скаче у

Напредни нивп
Правилнп извпди варијанту
технике штафетнпг трчаоа,
учествује на такмичеоу у
вишебпју, зна атлетска

прпгрампм
физичкпг васпитаоа;
- усвајаое етичких
вреднпсти и
ппдстицаое впљних
пспбина ученика.

гимнастика

- естетскп изражаваое
ппкретпм и
дпживљаваое
естетских вреднпсти;

техникпм и мери дужину скпка, зна
терминплпгију, пснпве тренинга и пружа
прву ппмпћ, зна правилнп да скаче у вис
техникпм маказице, зна терминплпгију,
пснпвем тренинга и пружа прву ппмпц,
правилнп баца куглу из места и мери дужину
хица, зна правила за такмичеоа,сигурнпсна
правила влада терминплпгијпм,пснпвама
тренинга и пружа прву ппмпћ

даљ техникпм
увинуће,зна да
правилнп скаче у вис
леђнпм техникпм,
правилнп баца куглу
леђнпм варијантпм, зна
правила такмичеоа,
учествује на такмичеоу

правила неппхпдна за
учествпваое на петпбпју

Правилнп извпди вежбе на тлу,правилнп
извпди прескпке, извпди вежбе и
кпмбинације вежби на греди

Правилнп извпди вежбе
и кпмбинације вежби
ма тлу, правилмп
извпди згрчку

Правилнп извпди вежбе и
кпмбинације вежби ма тлу,
правилмп извпди згрчку и
разнпшку са изразитијпм
фазпм лета

Игра сппртску игру,примеоује пснпвну
технику,неппхпдна правила, сарађује са
чланпвима екипе,зна функцију игре,пснпвне
ппјмпве,правила,принципе тренинга и пружа
прву ппмпћ

Игра сппртску игру
примеоујући виши нивп
технике, већи брпј
правила,једнпставније
тактичке кпмбинације уз
виспк степен сарадое са
чланпвима екипе, зна
функцију и значај
сппртске игре, већи брпј
правила, принципе и
утицај тренинга

Игра сппртску игру
примеоујући слпжене
елементе технике,испуоава
тактичке задатке , суди,
прганизује утакмице,зна
тактику игрте, систем
такмичеоа,начин
прганизпваоа и суди

- усвајаое етичких
вреднпсти и
ппдстицаое впљних
пспбина ученика.

Сппртска игра

- примена стечених
знаоа, умеоа и
навика у слпженијим
услпвима (крпз игру,
такмичеоа и сл.);
- задпвпљаваое
спцијалних пптреба за
пптврђиваоем и
групним
ппистпвећиваоем и
др.

ШИФРА СТАНДАРДА:

ПРВИ БРПЈ – НИВП ППСТИГНУЋА

22. ПСНПВНИ НИВП
23. СРЕДОИ НИВП
24. НАПРЕДНИ НИВП

ДРУГИ БРПЈ – ПБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ)

22. ВЕШТИНЕ (УМЕОА – МПТПРИЧКЕ НАВИКЕ)
23. ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ
24. ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВАСПИТАОА

ТРЕЋИ БРПЈ – ЈЕ РЕДНИ БРПЈ СТАНДАРДА У ПДРЕЂЕНПЈ

ПБЛАСТИ НА ПДРЕЂЕНПМ НИВПУ

15. УСВПЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАОА И УМЕОА, ППЗНАТ СМИСАП И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА, ППЗНАВАОЕ ПСНПВНИХ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПА
ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНП ПД ПБЛАСТИ)
16. УСВПЈЕНА ЗНАОА П ФУНКЦИЈИ СППРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ПСППСПБОЕНПСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ППЗНАВАОЕ ПРАВИЛА

ПСНПВНИ НИВП ППСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА

НАСТАВНА ПБЛАСТ – АТЛЕТИКА









Правилнп трчи варијантама технике трчаоа на кратке, средое и дуге стазе и мери резултат
Зна терминплпгију, значај трчаоа, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилнп да да скаче у вис техникпм «маказице»
Зна терминплпгију скпка у вис, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Зна правилну згрчну технику скпка у даљ и мери дужину скпка
Зна теминплпгију скпка у даљ, пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
Правилнп баца куглу из места и мери дужину хица
Зна правила за такмичеое, сигурнпсна правила, влада терминплпгијпм бацаоа кугле , зна пснпве тренинга и пружа прву ппмпћ
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ



Ученик/ученица правилнп извпди вежбе на свим справама и тлу, зна називе вежби на тлу, пснпве прганизације рада и пружа прву
ппмпћ





вежбе на тлу
Садржај: ппнпвити вежбе и кпмбинације из седмпг разреда, варијанту кплута напред и назад, став на шакама – издржај уз ппмпћ, премет
странце уппрпм и вежбе из ритмике (плесни кпрак, скпк, пкрет и равнптежа
прескпк
Садржај: ппнпвити садржаје прескпка из седмпг разреда, кпо у ширину, висина за 110 цм. ( уз квалитетну даску висина кпоа 120 цм.), згчка и
разнпшка, усавршаваое фазе првпг и другпг лета.
греда
Садржај: ппнпвити вежбе из седмпг разреда,
виспка греда наскпк чепнп према греди из места или залетпм, наскпк премахпм пднпжнп у уппр јашући, пкрет за 90 0 грчеоем нпгу стппала
ппставити иза греде и прећи у уппр чучећи, чучао пдручити, усправ, кпмбинпвати различите начине хпдаоа, плесних кпрака, ппскпка и пкрета за
1800 и равнптежа, саскпци пруженп изгрченп.
НАСТАВНА ПБЛАСТ - ПЛЕС


Ученик/ученица се правилнп креће у ритму и темпу музике у прпстпру пснпвним пблицима кретаоа



НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
Ученица правилнп извпди пснпвне вежбе из ритмичке гимнастике

Садржај: мачији ппскпк, дечији ппскпк, пкрети за 90 и 180, сунпжнп прескакаое вијаче са и без међуппскпка, прескакаое вијаче крпз
трчаое.


Ученица зна називе пснпвних вежби из ритмичке гимнастике и пружа прву ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА 1(ПДБПЈКА)


Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући пснпвну технику, неппхпдна правила и сарађује са чланпвима екипе изражавајући
сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: пдбијаое лппте прстима и чекичем у месту и кретаоу у прпстпру; дпдаваое лппте саиграчима у тпку игре, примаое
лппте пд саиграча у тпку игре, сервис пдпздп(„шкплски“) и пдпзгп(„тенис“)

Тактика: игра прекп мреже, 6 на 6, или са маоим или већим брпјем играча


Ученик/ученица зна функцију пдбпјке и пснпвне ппјмпве везане за пдбпјкашку игру, пснпвне принципе тренинга и пружа прву
ппмпћ

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА 2 (КПШАРКА



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући пснпвни нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк
степен сарадое са чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : дпдаваое лппте једнпм рукпм, впђеое лппте са впђеоем крпз нпге, шут из прпдпра двпкпракпм накпн пријема
лппте, шутираое пплагаоем пдпздп, пдпзгп и бпчнп
Тактика: игра 2:2 у нападу и пдбрани, сарадоа три играча у кпнтранападу и ппзиципни напад, пдбрана «чпвек на чпвека» и напад на ту пдбран



Ученик/ученица зна функцију и значај кпшарке

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА



Ученик/ученица правилнп извпди најмаое један кпмплекс вежби пбликпваоа и приказује вежбе за ппједине делпве тела
Ученик /ученица зна утицај и значај вежби пбликпваоа на прганизам, ппзнаје ппделу вежби и оихпву терминплпгију

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
Ученик/ученица зна смисап физичкпг васпитаоа
 Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа
 Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое
 Ученик/ученица зна правила сппртске игре пдбпјке:
Саджај правила: зна када је екипа ппстигла ппен, дпзвпљен брпј пдбијаоа лппте у једнпј акцији, сервира из прпстпра за сервираое, зна штаје
преступ и рптација.



ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА





Ученик/ученица исппљава ппзитван став према физичкпм вежбаоу у свакпдневнпм живпту
Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое
Ученик/ученица се дпказује крпз физичкп вежбаое (ппзитиван пднпс према наставнпј пбавези)
Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака физичкпг васпитао
СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА














НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди технику штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица зна правила за такмичеое
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у даљ техникпм «увинуће»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у даљ
Ученик/ученица зна правилнп да скаче у вис «леђнпм техникпм»
Ученик/ученица зна правила за такмичеое скпка у вис
Ученик/ученица зна правилнп баца куглу «леђнпм» варијантпм технике
Ученик/ученица зна правила такичеоа у бацаоу кугле
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у једнпј атлетскпј дисциплини
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Ученик/ученица правилнп извпди слпженије вежбе на тлу, чува и ппмаже, Ученик/ученица ппштује сигурнпсна правила

вежбе на тлу

Садржај: кплут напред прекп препрека са фазпм лета (сунђер струоаче), из става раскпрачнпг кплут напред дп става раскпрачнпг, став на
шакама - издржај уз ппмпћ, премет странце уппрпм у левп и деснп, мпст заклпнпм и усклпн уз ппмпћ, вежбе из ритмике(плесни кпрак, скпк, пкрет
и равнптежа).




прескпк
Садржај: Укпликп шкпла има услпве, скпкпви са трамбулине, ппнпвити скпкпве из седмпг разреда.
греда
0
Садржај: наскпк сунпжнп, пдскпм једне нпге, пднпжити деснпм (левпм), пкретпм за 90 , спуштаое у уппр клечећи на деснпј занпжити левпм
(мала вага), пслпнцем занпжне нпге испред тела усправ уз ппмпћ, четири кпрака у усппну – узручити скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпчити на истп
0
местп – пдручити, четири кпрака са преднпжеоем, пкрет за 90 , узручити, саскпк пруженим телпм, завршити леђима према греди.
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС



Ученик/ученица ппвезује прпстпрнп и временски плесне елементе у целину, извпди и реализује најмаое један пдабрани плес( Валцер и
Пплку) или нарпдну игру («Мправац 2. варијанта» «Враоанка»,»Ђурђевка»)
НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА



Ученица правилнп извпди вежбу са реквизитима
Садржај: Кпмбинација два скпка са вијачпм, скпк са бацаоем и хватаоем лппте замаси лпптпм у хпризпнталнпј и чепнпј равни; вртеое ,
бацаое и хватаое пбруча у кретаоу

НАСТАВНА ПБЛАСТ СППРТСКА ИГРА 1 (ПДБПЈКА)



Ученик/ученица игра пдбпјку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила једнпставније тактичке кпмбинације и уз виспк степен
сарадое са чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: пдбијаое лппте прстима и чекићем, тенис сервис, смеч, кретаоа играча у тпку игре, прпмену места, улпгу техничара и
смечера, улпгу либера, индивидуална и кплективна тактика напада, индивидуална и кплективна тактика пдбране;



Ученик/ученица зна функцију и значај пдбпјке

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА 2 (КПШАРКА)



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући виши нивп технике, већи брпј правила слпженије тактичке кпмбинације и уз виспк степен
сарадое са чланпвима екипе изражава сппствену личнпст уз ппштпваое других
Садржај: Елементи технике : дпдаваое лппте једнпм рукпм, впђеое лппте са впђеоем крпз нпге,впђеое лппте са прпменпм брзине
кретаоа, шут из прпдпра двпкпракпм накпн пријема лппте, шутираое „трпјке“
Тактика: игра 3:3 у нападу и пдбрани, сарадоа са играчима у пдбрани и нападу и ппзиципни напад, пдбрана «чпвек на чпвека» и напад на
ту пдбрану



Ученик/ученица зна функцију и значај кпшарке
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА




Ученик/ученица правилнп извпди и и ппказује више кпмплекса вежби пбликпваоа
Ученик ученица зна принципе састављаоа кпмплекса вежби пбликпваоа и дпзираое пптерећеоа
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ





Ученик/ученица зна терминплпгију
Ученик/ученица зна да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа
Ученик/ученица зна већи брпј правила пдбпјкашке игре : зна шта су недпзвпљени кпнтакти са лпптпм
НАПРЕДНИ НИВО ПОСТИГНУЋА





ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА
Ученик/ученица правилнп извпди варијанту технике штафетнпг трчаоа
Ученик/ученица учествује на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
Зна атлетска правила неппхпдна за учествпваое на такмичеоу у атлетскпм петпбпју
НАСТАВНА ОБЛАСТ ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ




Ученик/ученица ПРАВИЛНО ИЗВОДИ КОМБИНАЦИЈУ ВЕЖБИ НА ТЛУ

вежбе на тлу

Садржај: кпмбинација вежби садржи теже варијанте кплутпва, кплут напред летећи са изразитпм фазпм лета (сунђер струоаче), став на
шакама, издржај, кплут напред, рпндат, прекппит напред.



прескпк

Садржај: згрчка, разнпшка и склпнка са изразитијим фазама лета, кпо у ширину 120 цм. за ученице а за ученике 125 – 130 цм.

 греда
0
Садржај: наскпк сунпжнп, пдскпм једне нпге, пднпжити деснпм (левпм), пкретпм за 90 , спуштаое у уппр клечећи на деснпј занпжити левпм
(мала вага), пслпнцем занпжне нпге испред тела усправ уз ппмпћ, четири кпрака у усппну – узручити скпк сунпжним пдскпкпм, дпскпчити на истп
местп – пдручити, четири кпрака са преднпжеоем, пкрет за 900, трчећим кпракпм прећи дужину греде, узручити, саскпк пруженим телпм,
завршити леђима према греди.




НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС
Ученик/ученица сампсталнп извпди сппствену кпмппзицију ппкрета и кретаоа уз музичку пратоу и успешнп мптпрички у ритму и
темпу реализује пдабрани нарпдни и друштвени плес, влада пснпвама тренинга и учествује на такмичеоу
Зна терминплпгију плеспва и систем такмичеоа



НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА
Ученица сампсталнп извпди састав без или са реквизитима из ритмичке гимнастике и учествује на такмичеоу

НАСТАВНА ПБЛАСТ – СППРТСКА ИГРА (КПШАРКА)



Ученик/ученица игра кпшарку примеоујући слпжене елементе технике испуоавајући тактичке задатке, учествује у прганизацији
утакмице и суди на утакмицама
Садржај: Елементи технике: впђеое лппте «јачпм» и «слабијпм» рукпм у кретаоу максималнпм брзинпм ( правплинијски и са прпменпм
правца); дпдаваое лппте иза леђа, хватаое и дпдаваое пдбијаоем лппте п тлп, двпкпрак и скпк шут са ппзиције бека и крила
Тактика: групна и кплективна тактика у нападу и пдбрани , игра на два кпша уз суђеое пд стране самих ученика;



Ученица/ученик зна тактику кпшарке, систем такмичеоа, начин прганизпваоа утакмице и суди

НАСТАВНА ПБЛАСТ – ВЕЖБЕ ПБЛИКПВАОА




Ученик/ученица саставља, правилнп извпди и ппказује слпжене кпмплексе вежби пбликпваоа без реквизита или са оима
Зна да саставља кпмплексе вежби пбликпваоа и дпзира пптерећеое
ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ




Ученик зна правила сппртских игара
Ученик зна пснпве система такмичеоа
Ученик зна начин прганизпваоа такмичеоа

Атлетика
Техника трчања

Трчање

ФВ.3.1.3. Ученик/ученица правилно

ФВ.1.1.3. Ученик/ученица правилно трчи

ФВ.2.1.3. Ученик/ученица правилно

изводи варијанту технике штафетног

варијантама технике трчања на кратке,

изводи варијанту технике штафетног

трчања.

средње

трчања.

и дуге стазе и мери резултат.

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за

ФВ.1.1.4. Зна терминологију, значај

такмичење.

ФВ.3.1.4. Ученик/ученица учествује на
такмичењу у атлетском петобоју.
ФВ.3.1.5. Зна атлетска правила

трчања, основе тренинга и пружа прву

Скок удаљ

неопходна за учествовање на такмичењу

помоћ.

ФВ.2.1.4. Ученик/ученица зна правилно

у атлетском петобоју.

Скок удаљ

да скаче удаљ варијантом технике

ФВ.1.1.5. Ученик/ученица зна правилно

увинуће.

да скаче удаљ згрчном варијантом

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за

технике и

такмичење.

мери дужину скока.

Скок увис

ФВ.1.1.6. Зна терминологију, основе
тренинга и пружа прву помоћ.

ФВ.2.1.5. Ученик/ученица зна правилно
да скаче увис леђном варијантом
технике.

Скок увис
Напомена: Скокови увис и удаљ -

ФВ.1.1.7. Ученик/ученица зна правилно

провера овладаности техником, а не

да скаче увис варијантом технике

вредност резултата који ученик том

маказице.

приликом постигне.

ФВ.1.1.8. Зна терминологију, основе
тренинга и пружа прву помоћ.

ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за

Бацање кугле

такмичење.

ФВ.1.1.9. Ученик/ученица правилно баца

Бацање кугле

куглу из места и мери дужину хица.
ФВ.1.1.10. Зна правила за такмичење,
сигурносна правила, влада
терминологијом,
основама тренинга и пружа прву помоћ.

ФВ.2.1.6. Ученик/ученица правилно баца
куглу леђном варијантом технике.
ФВ.2.1.7. Ученик/ученица зна правила за
такмичење.
ФВ.2.1.8. Ученик/ученица учествује на
такмичењу у једној атлетској дисциплини.

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ВЕЖБЕ НА ТЛУ

ВЕЖБЕ НА ТЛУ

ВЕЖБЕ НА ТЛУ

ФВ.1.1.11. Ученик/ученица правилно изводи

ФВ.2.1.9. Ученик/ученица на средњем нивоу

ФВ.3.1.6. Ученик/ученица правилно изводи

вежбе на тлу.

правилно изводи сложеније вежбе на тлу,

вежбе и комбинацију вежби на тлу.

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе

чува и помаже, поштује сигурносна правила.

ПРЕСКОК

организације рада на справи и пружа прву
помоћ.

ФВ.2.1.17. Зна називе вежби, основе
организације рада на справи и пружа прву

Прескок

помоћ.

ФВ.1.1.12. Ученик/ученица правилно изводи

Прескок

прескоке разношку или згрчку уз помоћ
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе
организације рада на справи и пружа прву

ФВ.2.1.10. Ученик/ученица правилно изводи
згрчку.
Греда

помоћ
ФВ.2.1.11. Ученица правилно изводи вежбе и
Греда
ФВ.1.1.13. Ученик/ученица изводи вежбе и
комбинације вежби на греди.
ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе
организације рада на справи и пружа прву

комбинације вежби на греди.
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и

ФВ.3.1.7. Ученик/ученица правилно изводи
згрчку и разношку са изразитијим фазама
лета.
ГРЕДА
ФВ.3.1.8. Ученица правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на греди.
КРУГОВИ
ФВ.3.1.11. Ученик правилно изводи вежбе и
комбинацију вежби на круговима.
ПАРАЛЕЛНИ РАЗБОЈ

помагање, називе вежби и основе

ФВ.3.1.12. Ученик правилно изводи вежбе и

организације рада.

комбинацију вежби на паралелном разбоју.

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и

ФВ.3.1.14. Ученик учествује у гимнастичком

помоћ.
Кругови

помагање, називе вежби и основе
организације рада.

ФВ.1.1.16. Ученик правилно изводи основне

Кругови

вежбе на круговима.

ФВ.2.1.14. Ученик правилно изводи вежбе и

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе

комбинације вежби на круговима.
ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и

помоћ.

помагање, називе вежби и основе
организације рада.

ФВ.1.1.17. Ученик правилно изводи основне

Паралелни разбој

вежбе на паралелном разбоју.

ФВ.2.1.15. Ученик правилно изводи вежбе и

ФВ.1.1.19. Зна називе вежби, основе

комбинације вежби на паралелном разбоју.

организације рада на справи и пружа прву

ФВ.2.1.17. Зна мере сигурности, чување и

помоћ.

помагање, називе вежби и основе
организације рада.

Елементи технике(садржај)

четворобоју.
ФВ.3.1.15. Зна мере сигурности, чување и

организације рада на справи и пружа прву

Паралелни разбој

петобоју, а ученица учествује у гимнастичком

помагање, називе вежби, основе
организације
рада и учествује на школском такмичењу.

Основне вежбе на тлу: колут напред и колут

Вежбе на тлу: колут напред преко препрека

назад из чучња до чучња, колут напред

са фазом лета (сунђер, струњаче), из става

преко препреке – одразом, без изразите

раскорачног колут напред до става

фазе лета, став о шакама уз помоћ, премет

раскорачног, премет странце упором улево и

странце упором у „бољу” страну, мост из

удесно, мост заклоном и усклон

лежања на леђима, вага претклоном и
заножењем на
левој и на десној нози.

Прескок- Вежба: згрчка преко козлића или
коња.
Греда- Вежба на високој греди или греди

Прескок- Вежба: разношка преко козлића,

висине 80цм: Наскок у упор предњи, упор

згрчка уз помоћ.

одножно

Греда- Ученици и ученице (ниска средња или

десном (левом), окретом за 90° улево и

висока греда): наскочити или се попети на

прехватом бочно (палчеви су окренути један

произвољан начин; усправ – одручити;

према другом), упор клечећи на десној

кораци у успону унапред до средине греде;

заножити левом (мала вага); ослонцем

чучањ

заножне

и окрет у чучњу за 180° усправ; два корака

ноге испред тела усправ уз помоћ; четири

зибом почучњем уназад; окрет у успону за

корака узручити; скок суножним одскоком,

180°

– узручити, кораци до краја греде; саскок

доскочити на исто место – одручити; четири

пруженим телом (бочно).

корака са предножењем; окрет у успону за

Кругови- Комбинација вежби: дохватни

90°, узручити; саскок пруженим телом,

кругови - суножним одривом и згибом вис

завршити леђима према греди.

узнето,
издржај; кроз вис предњи саскок, уз помоћ.
Паралелни разбој- Основне вежбе: на
почетку разбоја њих у упору, предњихом
упор до седа разножно;
саседом сножити и зањихом саскок.

Кругови-Комбинација вежби: доскочни
кругови - из замаха предњихом вис узнето,
вис стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи –
саскок (уз помоћ).
Паралелни разбој- Комбинација вежби: из
замаха (предњиха) у упору предношка са
окретом за 180° премапритки до става на
тлу.

ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ФВ.1.1.24. Ученик/ученица правилно изводи

ФВ.2.1.22. Ученик/ученица правилно изводи и

ФВ.3.1.20. Ученик/ученица саставља,

најмање један комплекс вежби обликовања

показује више комплекса вежби

правилно изводи и показује сложене

и приказује вежбе за поједине делове тела.

обликовања без и са реквизитима.

ФВ.1.1.25. Зна утицај и значај вежби

ФВ.2.1.23. Зна принципе састављања

обликовања за организам, познаје поделу

комплекса вежби обликовања и дозирање

вежби
обликовања и њихову терминологију, и
функцију појединих вежби у комплексу.

оптерећења.

комплексе
вежби обликовања без и са реквизитима.

ФВ.3.1.21. Зна да саставља комплексе вежби
обликовања и дозира оптерећење.

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА

ФВ.1.1.21. Ученица правилно изводи основне

ФВ.2.1.22. Ученик/ученица правилно изводи и

ФВ.3.1.18. Ученица правилно изводи

вежбе из ритмичке гимнастике.

показује више комплекса вежби обликовања

самостални састав без и са реквизитима из

без и са реквизитима.

ритмичке

ФВ.1.1.22. Зна називе вежби и основе
тренинга, пружа прву помоћ.

гимнастике и учествује на такмичењу.
ФВ.2.1.23. Зна принципе састављања
комплекса вежби обликовања и дозирање
оптерећења.

Елементи технике(садржај)

Основне вежбе: мачији поскок, дечји поскок,

Комбинације: галоп+дечији поскок вијачом;

Вежбе из ритмичке гимнастике: самосталан

галоп напред, галоп странце, поскок са

галоп+поскок заножењем; галоп+мачији

ритмички састав без реквизита, ритмички

заножењем, комбинација галоп-поскок са

скок са бацањем и хватањем лопте; замаси

састав лоптом, вијачом, обручем, чуњевима.

заножењем, окрети за 90°, 180° и 360°,

лоптом у хоризонталној равни спојено са

суножно

окретом за 180o и 360o; трчање са

прескакање вијаче са и без међупоскока

обртањем вијаче и прелаз у галоп; научени

(обртање вијаче унапред и уназад),

поскок или

прескакање
вијаче у трчању, ритмичко ударање
чуњевима један о други и о под, мали
кругови
чуњевима.

скок повезати са ударањем чуња о чуњ
испред и иза тела-изнад главе и испод ногу.

ПСНПВНИ НИВП

2. ПБЛАСТ- ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИТАОУ

ФВ.1.2.1. Ученик/ученица зна смисап Физичкпг васпитаоа.
ФВ.1.2.2. Ученик/ученица зна утицај физичкпг вежбаоа.
ФВ.1.2.3. Ученик/ученица зна пснпвне ппјмпве везане за физичкп вежбаое.
ФВ.1.2.4. Ученик/ученица зна безбеднпст тпкпм вежбаоа.
ФВ.1.2.5. Ученик/ученица зна пснпвна правила сппртских игара.

3. ПБЛАСТ -ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА
ФВ.1.3.1. Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према физичкпм вежбаоу у
свакпдневнпм живпту.
ФВ.1.3.2. Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое.
ФВ.1.3.3. Дпказује се крпз физичкп вежбаое.
ФВ.1.3.4. Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака Физичкпг васпитаоа.

СРЕДОИ НИВП

2. ПБЛАСТ -ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИТАОУ

ФВ.2.2.1. Ученик/ученица зна терминплпгију.
ФВ.2.2.2. Ученик/ученица пснпве тренинга.
ФВ.2.2.3. Ученик/ученица да дпзира пптерећеое тпкпм вежбаоа.

3. ПБЛАСТ - ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА

ФВ.1.3.1. Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према физичкпм вежбаоу усвакпдневнпм живпту.
ФВ.1.3.2. Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое.
ФВ.1.3.3. Дпказује се крпз физичкп вежбаое.
ФВ.1.3.4. Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака Физичкпг васпитаоа.

НАПРЕДНИ НИВП

2. ПБЛАСТ -ЗНАОА П ФИЗИЧКПМ ВЕЖБАОУ И ФИЗИЧКПМ ВАСПИТАОУ

ФВ.3.2.1. Ученик/ученица зна правила индивидуалних сппртских грана и сппртских игара.
ФВ.3.2.2. Ученик/ученица зна пснпве система такмичеоа.
ФВ.3.2.3. Ученик/ученица зна начин прганизпваоа такмичеоа.

3. ПБЛАСТ -ВРЕДНПВАОЕ ФИЗИЧКПГ ВЕЖБАОА

ФВ.1.3.1. Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према физичкпм вежбаоу усвакпдневнпм живпту.
ФВ.1.3.2. Ученик/ученица исппљава заинтереспванпст за физичкп вежбаое.
ФВ.1.3.3. Дпказује се крпз физичкп вежбаое.
ФВ.1.3.4. Ученик/ученица исппљава ппзитиван став према сарадои са другима у реализацији различитих задатака Физичкпг васпитаоа.

1. ОБЛАСТ-ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
Спортска игра-кошарка
ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на
основном нивоу игра кошарку

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући

примењујући основне

кошарку примењујући виши ниво

сложене елементе технике,

елементе технике, неопходна

технике, већи број

правила и сарађује са члановима

правила, једноставније тактичке

екипе изражавајући

комбинације и уз висок степен

сопствену личност уз поштовање
других.
ФВ.1.1.2. Зна функцију кошарке,

сарадње са члановима
екипе изражава сопствену
личност уз поштовање других.

основне појмове, неопходна

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значаj

правила, основне принципе

кошарке, већи број правила,

тренинга и пружа прву помоћ.

принципе и утицај
тренинга.

испуњавајући тактичке задатке, учествује у
организацији утакмице и суди на
утакмицама.
ФВ.3.1.2. Зна тактику кошарке , систем такмичења,
начин организовања утакмице и
суди.

Елементи технике,правила,тактика(садржај)

Основни елементи технике: основни

Елементи технике: додавање

Елементи технике: вођење лопте са променом иза

став у нападу и одбрани, кретање у

лопте једном руком, вођење

леђа и „ролингом”, скок−шут.

одбрани, скоку одбрани и нападу,

лопте са променом кроз ноге,

хватање и додавање лопте обема
рукама, полазак и вођење лопте
праволинијски
и са предњом променом правца,
пивотирање, шут на кош из продора

шут из продора двокораком
након пријема лопте, шутирање
полагањем одоздо, одозго и
бочно.

дриблингом, шут са дистанце.

Тактика: игра 2 на 2 у нападу и

Тактика: игра 1 на 1 са и без лопте,

одбрани, сарадња 3 играча у

сарадња два играча у нападу.

контранападу и позиционом

Неопходна правила: грешке (лична,

нападу, одбрана „човек на

техничка) прекршаји (неправилно

човека” и напад на ту одбрану.

вођење, кораци,
3”, 5”, преступ, враћање лопте у
„задње” поље, убацивање лопте у
игру и извођење аута).

Тактика: игра 3 на 3 у нападу и одбрани, зонска
одбрана и напад на зонску одбрану.

1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
СПОРТСКА ИГРА-ОДБОЈКА

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра одбојку

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра одбојку

нивоу игра одбојку примењујући

примењујући виши ниво технике, већи

примењујући сложене елементе

основне

број

технике,

елементе технике, неопходна правила и

правила, једноставније тактичке

испуњавајући тактичке задатке,

сарађује са члановима екипе

комбинације и уз висок степен сарадње

учествује у организацији утакмице и

изражавајући

са члановима

суди на

сопствену личност уз поштовање

екипе изражава сопствену личност уз

утакмицама.

других.

поштовање других.

ФВ.1.1.2. Зна функцијуодбојкe, основне

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај одбојкe,

такмичења, начин организовања

појмове, неопходна правила, основне

већи број правила, принципе и утицај

утакмице и

тренинга.

суди.

принципе
тренинга и пружа прву помоћ.

ФВ.3.1.2. Зна тактику одбојкe, систем

Елементи технике,тактика,правила(садржај)

Техника: одбијање лопте прстима и

Елементи технике: прецизно одбијање

Елементи технике: смечирање,

чекићем, школски сервис.

лопте прстима и чекићем, ”лелујави”

блокирање.

Неопходна правила: зна када је екипа

сервис.

постигла поен, дозвољени број

Неопходна правила: Зна шта су

одбијања лопте у

недозвољени контакти сa лоптом

једној акцији, сервира из простора за

Тактика: заштита блока, игра у пољу.

сервирање, зна шта је преступ,
ротација.

Неопходна правила: зна да суди.
Тактика: групна и колективна тактика у
нападу и одбрани.

ПЛЕС

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

ФВ.1.1.20. Ученик/ученица се успешно креће

ФВ.2.1.18. Ученик/ученица повезује

ФВ.3.1.16. Ученик/ученица самостално

у ритму и темпу музичке пратње у простору

просторно и временски плесне елементе у

изводи сопствену композицију покрета и

целину,

кретања

изводи и реализује најмање један одабрани

уз музичку пратњу и успешно моторички у

дечији плес.

ритму и темпу реализује одабрани народни,

основним облицима кретања (ходање,
трчање).

друштвени и дечији плес; влада основама
тренинга и учествује на такмичењу.

Елементи технике(садржај)
Успешно пљеском (ударањем дланом о

Успешно се креће у простору у свим

Самостално реализује задату комбинацију

длан) прати акценте у темпу музичке

смеровима комбинујући ходање и трчање.

основних корака у аеробном загревању у

пратње,

Целокупну

успешно пљеском или топотом прати задати

своју моторику (кретање и покрет појединих

моторички у ритму и темпу реализује

ритам и темпо музичке пратње.

делова и целог тела) изводи у темпу

одабране

музичке

трајању од 2 пута 32 4/4 такта. Успешно

народне, друштвене и дечије плесове.

пратње самостално, у пару, у групи.

Способан је да састави и изведе самосталну

Повезује (просторно и временски) плесне

плесну

елементе

композицију у 2/4 такту састављену од

(најмање 6 основних елемената технике:

произвољно одабраних и укомпонованих

галоп, дечији поскок, мењајући корак, корак

основних

са привлачењем са и без преноса тежине

елемената технике плесова. Исказује

тела, кораци са укрштањем напред−назад,

креативност и стваралаштво кроз

укључујући ту и ходање и трчање) у целину.
Уз помоћ наставника реализује задату
комбинацију основних корака у аеробном
загревању у трајању од 2 пута 32 4/4 такта.
Препознаје и разликује друштвене и

састављање мањих
композиција покрета и кретања и плесних
композиција. Влада терминологијом
плесова.
Зна карактеристике народних плесова из
свог краја (такт, делове, облик у којем се

народне плесове. Зна који су стандардни
(5),

плеше,
којом ногом и у коју страну се крећу

латиноамерички (5) и такмичарски спортски

плесачи). Препознаје разлику: такмичарске

плесови.

спортске
плесове, такмичарске категорије и основе
скејтинг система оцењивања на такмичењу у
спортском плесу.

Образовни стандарди за крај обавезног образовања
за наставни предмет ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Образовни стандарди су у предмету Физичко васпитање дефинисани за следеће области:
• ОСПОСОБЉEНОСТ У ВЕШТИНАМА
• ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ
• ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА
Област ОСПОСОБЉЕНОСТ У

Област ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ

Област ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ

ВЕШТИНАМА чине савладани садржаји

ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ

ВЕЖБАЊА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

програма Физичког васпитања у
Спортским играма (кошарка, одбојка,
рукомет),

ВАСПИТАЊУ чине појмови који се
користе у физичком вежбању, знања о
основним принципима вежбања и

Атлетици (трчање, скокови, бацање),
Вежбама на справама и тлу (тло,
прескок, греда, паралелни разбој,
кругови, коњ са хватаљкама, вратило,
разбој), Плесу, Ритмичкој гимнастици
Вежбама обликовања

правила спортских игара и
индивидуалних спортова.

ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА чине уверења,
ставови и вредности које ученик
поседује на крају
основног образовања о физичком
вежбању и физичком васпитању.

1. ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА
СПОРТСКА ИГРА-РУКОМЕТ

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО

ФВ.1.1.1. Ученик/ученица на основном

ФВ.2.1.1. Ученик/ученица игра рукомет

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра рукомет

нивоу игра рукомет примењујући

примењујући виши ниво технике, већи

примењујући сложене елементе

основне

број

технике,

елементе технике, неопходна правила и

правила, једноставније тактичке

испуњавајући тактичке задатке,

сарађује са члановима екипе

комбинације и уз висок степен сарадње

учествује у организацији утакмице и

изражавајући

са члановима

суди на

сопствену личност уз поштовање

екипе изражава сопствену личност уз

утакмицама.

других.

поштовање других.

ФВ.1.1.2. Зна функцију рукомета,

ФВ.2.1.2. Зна функцију и значај

такмичења, начин организовања

основне појмове, неопходна правила,

рукомета, већи број правила, принципе

утакмице и суди.

основне принципе

и утицај

тренинга и пружа прву помоћ.

тренинга.

ФВ.3.1.2. Зна тактику рукомета, систем

Елементи технике ,правила,тактика(садржај)
Основни елементи технике: вођење

Елементи технике: вођење лопте „јачом“

Елементи технике: вођење лопте „јачом“

лопте „јачом“ руком у месту и

и „слабијом“ руком у месту, вођење

и „слабијом“ руком у кретању

праволинијском

лопте

максималном

кретању умереном брзином; бацање

„јачом“ руком у праволинијском трчању

брзином (праволинијски и са променом

(додавање) лопте тзв. „кратким

максималном брзином; бацање

правца); бацање (додавање) лопте иза

замахом“ изнад

(додавање) лопте

леђа, главе, увртањем подлакта,

висине рамена; хватање лопте у висини

тзв. „дугим замахом“ на веће растојање;

„слабијом“ руком; скок шут са позиције

груди; бочни („шасе“) шут.

хватање непрецизно бачених лопти

бека, крила, пивота.

Неопходна правила: три корака, три
секунде, три метра, грешке
(искључења), прекршаји
(ношена лопта, преступ), извођење
аута.
Тактика: игра на два гола.

(високих, ниских); шут из трка („чеони
шут“).
Тактика: индивидуална тактика одбране,
индивидуална тактика напада,
преузимање
играча при блокади, , игра на два гола
уз примену свих правила.

Тактика: групна и колективна тактика у
нападу и одбрани, игра на два гола уз
суђење од
стране самих ученика.

