
   

 Припрема за час 
 

  ОШ"Кнез Лазар"Велики Купци                     Наставник –Драган Лазић 

 Припрема за  16. час физичког и здравственог васпитања у 7. разреду  

 Општи део 

 Циљ часа: наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и здравствене културе, 

ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

 

 Наставна тема- ГИМНАСТИКА - ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ 

 Место рада: сала Методе рада:  практичног веж.,метод разговора и вршњачког 

учења 

 Тип часа: увежбавање Наставна средства- струњаче,реквизити и справе 

 Облик рада: комбиновани 

 Ток часа 

 Уводни део часа  3-5 мин 

 ПРЕТРЧАВАЊЕ СА ЗАДАЦИМА 

 Ученици се налазе на супротним  основним линијама сале или игралиста  подељени у две 

групе. На знак наставника трце до центра  и притом изводе разне задатке: чучањ,поскок, 

окрет….повратак на основну линију. 

 Припремни  део часа 7-10  мин 

Комплекс вежби обликовања без реквизита вежбе истезања,јачања и лабављења посебно дати 

акценат на мишиће руку и раменог појаса. 

  Ученици стоје у слободној формацији.Вежбе иду од главе ка стопалима следецим редом: 

ротација главом у лево и десно, чеона кружења рукама, ротације подлактицама и шакама, 

отклони трупом лево и десно, круженја трупом, испад напред и у страну, круженје 

потколеницама и 20 чучнјева. 

 Главни А  део часа   20 мин 

 ГИМНАСТИКА - ПОЛИГОН СПРЕТНОСТИ 

 Након припремне фазе часа наставник демонстрира задатке на постављеном полигону 

спретности,а затим ученици после пробног круга прелазе полигон спретности за најкраће 

могуће време водећи рачуна о правилно изведеним елементима.Грешка се кажњава са 3 

секунде на коначно време. Затим се приступа методом вршњачког учења тако што ученици 

који су у потпуности овладали техником помажу ученицима којима теже иде усвајање 

моторичког задатка.Понекада се укључују и ученици старијих разреда ако је 

потребно.Ученици помажу својим вршњацима само у делу полигона где неко од ученика није 

у потпуности усвојио технику моторичког задатка. 

 

 Главни Б  део часа   10 мин 

 МИНИ ПОЛИГОН 

 Након А дела часа на простору за вежбање промени се распоред постављених справа тако 

да протрчавајући кружно око простора за вежбање  ученици наилазе на препреке и задатке 

које требају савладати за што краће време : 

 



 * разношка преко козлића 

 * произвољним прескоком прескок преко препреке ( шв. Сандук , козлић...) 

 * прелаз карикама преко више справе 

 * прескок више справе трамбулином и 

 * утрчавање у циљ 

  

 

   Завршни  део часа 2-5 мин 

 ЗДРАВСТВЕНО ХИГИЈЕНСКИ ЗАДАЦИ 

 Разговор о протеклом часу,одлазак у свлачионице, здравствено хигијенски задаци,   

(прање руку и умивање припрема за наредни час.) 
 
 

    ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
 

- одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела 

- користи елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри 

- процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици 

 

 

        

 

                         Део слике полигона спретности  

 

 

Напомена: 

 На часу су коришћене методе рада које су стечене са семинара који се реализовао у мају месецу 

у Берлину 2022 године. 

 


