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Предуслови за запишување
9.
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на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Osnovna cel na predmetot sportska
gimnastika vo fizi~ko i zdravstveno obrazovanie e da gi naso~i i osposobi
studentite za realizirawe na predvidenata programa po sportska gimnastika vo
osnovnite i srednite u~ili{ta и sportot. Edukacijata na studentite opfa}a
metodika na u~ewe na gimnasti~kite elementi na site gimnasti~ki spravi za ma{ka
10. i `enska sportska gimnastika, kako i prakti~no sovladuvawe na tehnikata, gre{ki,
~uvawe i pomagawe za sekoj planiran gimnasti~ki element. Tehni~ka izvedba i
povrzuvawe na nau~enite elementi vo sostav. Studentite da se zapoznaat so osnovnite
pravila za sudewe i ocenuvawe vo ma{ka i `enska sportska gimnastika i da se
osposobat za vr{ewe na detalna biomehani~ka analiza na poslo`enite gimnasti~ki
elementi.
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Содржина на предметната програма: Uve`buvawe i usovr{uvawe na izu~eni
gimnasti~ki elementi, u~ewe i sovladuvawe na tehnikata na novi gimnasti~ki
elementi poslo`eni po svojata struktura na gimnasti~kite spravi kaj ma{kite i
`enskite. Uve`buvawe na sostavi na spravite: razboj, krugovi, vratilo, kow so
ra~ki, akrobatika i preskoci za ma{kite i dvovisinski razboj, greda, akrobatika i
preskoci za `enskite. Vlijanie na antropometriskite dimenzii i motori~kite
sposobnosti vo uspe{nata izvedba. Utvrduvawe na struktura na gimnasti~kite
elementi, formi na rabota, zagrevawe, organizacija na gimnasti~ki natprevari,
tolkuvawa i sostavuvawe na ve`bi. Pravila: funkcija na sudiite od Д i Е `iri,
formirawe na kone~na ocenka.
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на интерактивна дискусија и
метод на практична демонстрација
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СОДРЖИНИ ЗА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ПРВ КОЛОКВИУМ ( 15 часа)
1. Спортска гимнастика: карактеристики и особености на спортската гимнастика,
содржини, елементи, сложеност и тежина, организација и реализација.
2. Процес на физичко образование.
3. Влијание на моторните способности на техничката изведба на гимнастичките
елементи.
4. Техничката изведба на гимнастичките елементи во зависност од претставата за
движењата.
5. Активност и интерес за спортската гимнастика во зависност од ставовите за
спортска гимнастика.
6. Терминологија во спортската гимнастика.
7. Условна поделба на техничката изведба.
8. Структура на гимнастичките елементи.
9. Форми на работа во спортската гимнастика.
10. Анализа и методска постапка на гимнастички елементи на партер предвидени за 1
колоквиум..
11. Анализа и методска постапка на гимнастички елементи- вежби на справи (вратило,
разбој) предвидени за 1 колоквиум..
12. Анализа и методска постапка на гимнастички елементи, вежби на справи (кругови,
коњ со рачки) предвидени за 1 колоквиум..
13. Анализа и методска постапка на прескоци,предвидени за 1 колоквиум..

14. Анализа и методска постапка на греда -предвидени за 1 колоквиум..
15. Колоквиумска недела.
СОДРЖИНИ ЗА ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - ВТОР КОЛОКВИУМ ( 15 часа)
1. Загревање во спортска гимнастика.
2. Методи на работа во спортската гимнастика.
3. Класификација и поделба на гимнастички елементи.
4. Избор на предвежби при учење на нови гимнастички елементи
5. Создавање на престава во процесот на учење.
6. Идеомоторен тренинг.
7. Согледување и одстранување на гречки.
8. Препораки кои треба да се имаат во предвид во процесот на учење на нови.
движења (трансфер на знаење, однос на сила и брзина, вкрстени ефекти).
9. Чување и помагање.
10. Повреди во спортска гимнастика.
11. Анализа и методска постапка на гимнастички елементи на партер. Предвидени за 2
колоквиум.
12. Анализа и методска постапка на гимнастички елементи вежби на справи (вратило,
разбој, кругови, коњ со рачки). Предвидени за 2 колоквиум.
13. Анализа и методска постапка на прескоци. Предвидени за 2 колоквиум.
14. Правила во машка и женска спортска гимнастика.
15. Правила во машка и женска спортска гимнастика.

ТЕМАТСКИ СОДРЖИНИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ

Практичен дел за прв колоквиум : 30 часа 26+4 колоквиумска недела
Коњ со рачки (6 часа)
1. Нишање во упор преден,
2. Нишање во упор јавајќи,
3. Премав со една нога напред и назад,
4. Премав со две нозе од упор преден напред и назад,
5. Коло одножно,
6. Саскок премав со една нога.
Разбој (7 часа)
1.Нишање во потпор,
2. Нишање во упор,
3. Упор во предниш од нишање во потпор до сед разножно,
4. Раменски стој од сед разножно и од нишање во упор,
5. Подметно занишување,
6.Упор во заниш до склек и до упор,
7.Саскок предношка
Вратило(5 часа)
1. Занишување со климање на високо вратило,
2. Узмав на ниско вратило,
3. Ковртљај напред од упор јавајќи,
4. Ковртљај назад во упор преден поврзано со подметно занишување,
5. Подметен саскок без вртење.
Кругови (4 часа)
1. Нишање во вис,
2. Искрет напред - згрчено,
3. Висови и промена на висовите,
4. Саскок премет суножно назад.
Прескоци мажи и жени (3 часа)
1. Згрчка.
2. Склонка.
3. Разношка.

Партер мажи и жени(4 часа)
1. Колути напред и назад згрчено, склонето, разножно,

2. Стој на раце колут напред згрчено со едноножен одраз
3. Колут назад преку стој на раце,
4. Ѕвезда - премет во страна без вртење.
Двовисински разбој – жени(7 часа)
1. Узмав на ниска притка,
2. Узмав на висока притка од вис лежејќи со наслонување на 1 нога,
3. Узмав со суножен одраз од вис лежејќи,
4. Ковртљај назад од упор преден,
5. Подметно занишување на ниска притка,
6. Ковртљај напред од упор јавајќи,
7. Подметен саскок преку ниска притка со ослонување на една нога.
Греда – жени(6)
1. Наскок до упор стоејќи на ниска греда,
2. Челна вага со потпирање на колено на една нога,
3. Одење со потклекнување со бочни и челни кругови,
4. Вртење во исправена, полуклекната и клекната положба за 180 степени (напред и
назад со рацете) и за 180 степени на една нога,
5. Мачкини и детски поскоци,
6. Саскок увинато назад.
ТЕМАТСКИ СОДРЖИНИ ЗА ВТОР КОЛОКВИУМ

Практичен дел за втор колоквиум : 30 часа 26+4 колоквиумска недела
Кругови (5 часа)
1.Наупор со влечење,
2.Ковртљај напред од упор преден,
3.Спад назад, наупор склопено,
4.Упор во предниш,
5.Саскок премет разножно назад.
Вратило(6 часа)
1.Наупор склопено,
2.Ковртљај напред од упор преден,
3.Премав со десна (лева нога) напред,
4.Ковртљај назад од упор јавајќи,
5.Велеузмав од нишање во вис,
6. Подметен саскок со вртење.
Разбој: (5 часа)
1.Наупор склопено,

2.Ковртљај напред преку раменски стој,
3.Ковртљај назад од потпор до потпор,
4.Упор склопено,
5.Одбочка преку двете притки згрчено,
Коњ со рачки (5 часа)
1. Коло предножно со десна нога и обратно поврзано,
2.Стриж затворен,
3.Стриж отворен,
4.Коло заножно,
5.Саскок подметен
Греда висока (6 часа) Женски
1.Наскок до упор клечејќи одножно на висока греда.
2.Челна и бочна вага со потпирање на едно колено,
3.Одење бочно со вкрстување на нозете до крајот на гредата,
4.Вртење во исправена и полуклекната положба за 180 степени,
5.Далеку високи скокови до крајот на гредата,
6.Премет напред
Двовисински разбој: (4 часа) Женски
1.Наупор усклопно на ниска притка,
2.Ковртљај напред од упор преден,
3.Ковртљај назад од упор јавајќи,
4.Саскок згрчка преку ниска притка.

Прескоци: машки и женски (4 часа)
1. Згрчка со заножување,
2. Разношка со заножување,
3. Прекопит напред преку врат
4. Премет напред
Партер: машки и женски (3 часа)
1.Премет напред,
2.Склопка од чело,
3.Премет назад.

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ СОСТАВИ НА ВЕЖБИ ЗА ПРВ КОЛОКВИУМ
ВРАТИЛО (високо): Узмав до упор преден, премав со десна (лева) нога напред до упор
јавајќи, ковртљај напред од упор јавајќи, премав со десна (лева) нога назад до упор
преден, ковртљај назад поврзано подметен саскок.
КРУГОВИ: Нишање во вис, искрет напред до вис склопено, подметно занишување,
заниш, предниш, саскок премет назад згрчено.
ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ: Узмав до упор преден, премав со десна (лева) нога напред до
упор јавајќи, ковртљај напред од упор јавајќи, премав со десна (лева) нога назад до упор
преден, ковртљај назад поврзано подметен саскок.
РАЗБОЈ: Од нишање во потпор, упор во предниш до сед разножно, раменски стој,
подметно занишување во задниш, упор во задниш до упор, задниш во предниш, саскок
предношка.
КОЊ СО РАЧКИ: Од нишање во упор преден 3-4 пати, премав со десна нога напред до
упор јавајќи, премав со десна нога назад до упор преден, премав со лева нога напред до
упор јавајќи, премав со лева нога назад до упор преден, коло одножно до упор преден,
суножен премав до упор заден, премав со лева нога назад, премав со десна нога назад,
премав со лева нога напред, премав со десна нога напред и саскок.
ГРЕДА (ниска): 1 (должина) Наскок со една нога на почеток на греда, челна вага, одење
со потклекнување со долни челни кругови, на крајот на гредата вртење на двете нозе на
прсти за 180 степени со долни челни кругови, 2 (должина) поврзано 2-3 мачкини поскоци
до крајот на гредата, на крајот на гредата во клекната положба вртење на две нозе за 180
степени, 3 (должина) одење со млинови до крајот на гредата, саскок увинато.
ПАРТЕР: Стој на раце колут напред, поврзано два пати.Колут назад преку стој на раце,
поврзано два пати. Премет во страна (свезда) на едната и другата страна
ПРЕСКОК: Згрчка, Разношка, Склонка

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ СОСТАВИ НА ВЕЖБИ ЗА ВТОР КОЛОКВИУМ

Кругови:
Наупор со влечење, ковртљај напред од упор преден, спад назад, наупор склопено, спад
назад подметно занишување, упор во предниш, спад, саскок премет разножно назад.
Вратило:
Наупор склопено, ковртљај напред од упор преден, премав со десна (лева нога) напред,
ковртљај назад од упор јавајќи, велеузмав од нишање во вис, подметен саскок со вртење.
Разбој:
Наупор склопено, ковртљај напред преку раменски стој, заниш, предниш, ковртљај назад
од потпор до потпор, упор склопено, заниш, предниш одбочка преку двете притки
згрчено, склопено и преку стој
Коњ со рачки
Од нишање во упор преден, коло предножно со десна нога и обратно поврзано, стриж
затворен, премав со десна, премав со лева нога назад до упор преден, стриж отворен, коло
заножно, саскок подметен
Греда висока
(1 должина) Наскок до упор клечејќи одножно, вртење за 45 степени во клекната положба,
челна вага со потпирање на едно колено, одење бочно со вкрстување на нозете до крајот
на гредата, вртење во исправена положба за 180 степени, (2 должина) поврзано два далеку
високи скокови до крајот на гредата, вртење во полуклекната положба за 180 степени, (3
должина) бочна вага, чекор, колут напред, премет напред
Двовисински разбој:
Наупор усклопно на ниска притка, ковртљај напред од упор преден, премав напред со
десна (лева) нога напред, ковртљај назад од упор јавајќи, премав назад со десна (лева)
нога, саскок згрчка преку ниска притка.
Прескоци: машки и женски
1. Згрчка со заножување,
2. Разношка со заножување,
3. Прекопит напред преку врат
4. Премет напред

Партер: машки и женски
Премет напред, колут напред згрчено, склопка од черло, колут назад
преку
рамо, вртење за 180 степени, флик – премет во страна за 180 степени поврзано со премет
назад.

