
Припрема за час 
 

 

ОШ"СтрахињаПоповић"Дворене,                    Наставник - Драган Лазић 

Припрема за 12. час физичког и здравственог васпитања у 8. 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- КОШАРКА-дриблинг у кретању 

Место рада: сала и игралиште  Методе рада: практично гвеж.,метод разговора,очигледности 

Тип часа: увежбавање Наставна средства-  лопте 

Облик рада: комбиновани 

Ток часа 

Уводни део часа  3-5 мин 

ТРЧАЊЕ СА ЗАДАЦИМА 2 

Ученици трче у круг и на знак наставника врше забацивање стопала,трче са високо 

подигнутим коленима,оптрчавају око справа,реквизита или других ученика. 

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 

КОШАРКА-дриблинг у кретању 

Наставник ученицима приказује визуелним путем -гледање видео матерјала везаног за тему 

часа.На основу приказа ученицима је скренута пажња на грешке које могу да се јаве приликом 

изведбе моторичких кретања.Пошто је дриблинг играча тема посебно се даје акценат на 

противника као и на суиграча. Визуелним путем ученици брже увиђају предности и грешке 

које се јављају у току дриблинга. 

Видео приказ-https://www.youtube.com/watch?v=SOXnW55Yu9E 

Пристипа се практичном вежбању.      

Ученици су подељени у неколико колона које су једна насупрот друге на основним линијама 

игралишта. 

1. праволинијско вођење супериорнијом и слабијом руком узпрелазак на супротну страну и 

оставњање лопте првом ученику у супротној колони , који ради исто 

2. комбиновање високог ,средњег и ниског дриблинга супериорнијом и слабијом руком 
3. комбиновање офанзивног и дефанзивног дриблинга уз промену ритма и висине вођења. 

4. дриблинг са двотактним зауставњањем , повлачењем уназад ,па унапред до супротне колоне 

(заустабљање на знак наставника ) 

5. дриблинг са променом правца кретања ( предња промена ) 



 

 

Главни Б  део часа   10 мин 

ШТАФЕТНА ИГРА : Шутирање на кош 

Ученици подењени у 4 колоне стану на линију центра кошаркашког игралишта.На 

наставников знак први у колонама крећу истовремено према кошу  и произвољном техником 

настоје да постигну кош.Када то ураде враћају се и предају лопту следећем ученику у колони 

који има исти задатак.Ученик шутира све док не постигне кош. Побеђује екипа која се прва 

измења.Мењати лопте ( рукометне ,кошаркашке,тениске...) 

 

Завршни  део часа 2-5 мин 

РАЗГОВОР О ПРОТЕКЛОМ ЧАСУ-здрав. хигијенски задаци 

Разговор о протеклом часу, одговори на питања, здравствено хигијенски задаци (прање руку, 

умивање припрема за наредни час). Редари сакупљају лопте или реквизите. 
 

 

    ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- користи елементе технике у игри 

- примењује основна правила кошарке у игри 

- учествује на унутародељенским такмичењима 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО  ВАСПИТАЊЕ - Образовни стандарди 

 

ФВ.3.1.1. Ученик/ученица игра кошарку примењујући већи број одговарајућих елемената 

технике, испуњавајући тактичке задатке, такмичи се, учествује у организацији утакмице 

и суди на утакмицама. 

 

                        

                               Кошарка – дриблинг и игра 

Напомена: 

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

у Берлину 2022 године. 

 


