


ВОВЕД

- Влијанието на КОВИД 19 врз образовниот процес:
- Специфичноста на предметот

- Кратење на учебната 2020/21 година од 180 на 159 школски денови и 145 за 
завршните години
- Времетраење на часовите:

1. Основно образование 30 минути
2. Средно образование 35 минути

- Кратење на наставните програми согласно времетраењето на учебната год.
- Реализација на наставата од далечина на неопределено време
- Од 1 – 3 одд. со физичко присуство или онлајн по желба на родителите
- Училиштата кои ги исполнуваат условите, по нивно барање ќе реализираат 
настава со физичко присуство со почитување на протоколите



ЦЕЛИ

- Запознавње на наставниците со начинот на реализацијата 
на онлајн наставата за сите видови на 
образование(основно/средно)

- Запознавање со содржините на скратените наставни 
програми 
- Планирање на наставата во новонастанатите услови



ПРЕВЗЕМЕНИ АКТИВНОСТИ ОД МОН И БРО

- Кратење на наставните програми за 100 и 159 школски денови
- Снимање на лекции во ЕДУИНО платформата за основно и средно 

образование
- Обука на наставници за користење на Националната платформа за 

онлајн настава
- Упатство за реализација на скратените наставни програми во 

основно и средно образование
- Следат онлајн обуки за наставниците по училишта, од страна на 

советниците



УПАТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРАТЕНИТЕ НАСТ. ПРОГРАМИ

• Донесени од министерот за Образование и наука
• Подготвени согласно одлука на Влада за учебната 2020/21 год.
• Базирани се на целите/резултатите од учењето предвидени во НП
• Специфики на предметот физичко и здравствено образование:
• Користење на посебни простони и материално-технички услови за работа
• Во програмата направен е избор на теми и содржини кои на некој начин 

може да се реализираат во домашни услови



РЕАЛИЗАЦИЈА НА СКРАТЕНАТА НП НА СИТЕ НИВОА НА 
ОБРАЗОВАНИЕ
• Определени се темите и содржините за предвидените теми кои можат да се 

реализираат, врз основа на целите и очекуваните резултати од редовните НП 
и дидактичките препораки за планирање, организација и реализација на 
наставата.
• Реализација на наставата со физичко присуство. Треба да се почитуваат 

предвидените протоколи, се работи со редовната наставна програма, со 
кратење на одредени наставни содржини по проценка на наставникот.
• Планирањето на наставата да ги опфаќа целите, резултатите од учење
• Планираниот наставен час од 30 мин. основно и 35 средно образование 

опфаќа:конкретни цели и очекувани резултати, активности(форми и 
методи)на поучување, времетраење на фазите од часот, срества кои се 
користат и методи, техники и инструменти за следење и вреднување на 
постигањата.
• Во прво и второ одделение наставата се реализира во тандем.



ПОСТАВУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА Е- СОДРЖИНИ

• Снимените е-содржини наставниците ги поставуваат на платформата и 
истите може да бидат достапни за презентирање и во редовната настава.
• На платформата ќе се постават е-содржини кои се покомплексни, а се 

набавени од БРО И ЦСО за дополнителна поддршка на учениците.
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ФИЗИЧКО И 
ЗДРАВСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ I-V ОДД. 

Август 2020 година 



2. Преглед на теми и наставни единици

I TEMA: ЗАПОЗНАЈ СЕ СОТВОЕТО ТЕЛО( ЧАСА)
Наставни единици:
• Моето тело
• Мојата висина
• Мојата тежина
• Како се движат моите другарчиња
• Што можам со рацете
• Што можам со моето тело
• Што можам со моите нозе



II TEMA: ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО И ДВИЖЕЊАТА(ЧАСА)

Наставни единици:
• Вежби за раце и рамен појас со имитирање(животни, птици и растенија)
• Вежби за трупот со имитирање
• Вежби за колковите и нозете со имитирање
• Комплекс вежби за целото тело
• Комплекс вежби во стоечка, седечка и лежечка положба
• Посебни комплекси вежби  со превентивно влијание на телесните деформитети



III TEMA: ЛАЗЕЊЕ, ПРОВЛЕКУВАЊЕ, КАЧУВАЊЕ И СКОКАЊЕ (ЧАСА)
Наставни единици:
• Лазење во просторот
• Провлекување низ предметите кои се наоѓаат во просторијата(стол, столица и др.)
• Качување на стол, столица и др.
• Поскоци и скокови 30-50см.



3. Дидактички препораки
За разлика кога наставата по предметот физичко и здравствено образование во нормални околности се реализира во соодветни просторни 
услови (спортска сала, надворешни терени) користејќи специфични справи и реквизити, во услови на настава од далечина, како и за 
времетраење на час од 30 миниту,  во учебната 2020/21 година, најголемиот дел од предвидените тематски целини не е можно да се 
реализираат. Оттука, во скратената наставна програма се наведени теми коишто можат да се реализираат и истите ќе им помогнат на 
учениците да ги одржуваат и подобрат нивните физички способности, правилно држење на телото, одржувањето и подобрувањето на 
нивната здравствена и емоционална состојба.

Во скратената наставна програма, кај секоја тематска целина наведен е одреден број на наставни единици за кои самите наставници врз 
основа на своите компетенции, искуство и креативност, а пред се, врз основа на можностите, потребите и желбите  на учениците со кои 
работат, ќе одлучат со колкав број на часови ќе ги реализираат истите.

За реализација на наставниот предмет Физичко и здравствено образование задолжително треба да се применува методот на вербална 
комуникација, демонстрација, како и методот на практичното вежбање. 

Наставникот прави избор на вежби за секој дел од телото и настојува да прави сет од рализчни вежби за секој час. Им дава насоки на 
ученици како и каде може да ги реазлизираат вежбите во домашни услови, со кои реквизиити, или доколку имаат можност учениците
вежбите да ги практикуваат на отворено.

Учениците од 1-5 одделение вежбањето треба да го реализира во присуство на родител или старател.

Што се однесува до оценувањето на постигањата на учениците истото ќе се реализира описно. 

- Снимката од вежањето на ученикот се закачува на платформата и наставникот ќе може да го гледа и
оценува.
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

VI-IX ОДДЕЛЕНИЕ 

Aвгуст, 2020 година 



1. Вовед

Во сите одделенија од предметната настава (VI-IX одделение) во основното образование ќе се
реализира програма со исти теми, а наставникот, сепак, ќе ги прилагодува вежбите и барањата од
учениците согласно возраста, можностите, потребите и карактеристиките на секој ученик.

Наставникот при планирањето и реализацијата на наставните единици од скратената програма се води
од целите, определените поими, методите и активностите утврдени во соодветните теми од редовната
наставна програма.



2. Преглед на теми и наставни единици

I TEMA: ВЕЖБИ И ИГРИ ЗА ПРАВИЛЕН ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА
Наставни единици:
• Комплекс вежби за вратот, рамениот појас и горните екстремитети
• Комплекс вежби за трупот(стомачната и грбната мускулатура)
• Комплекс вежби за карличниот дел и долните екстремитети
• Комплекс вежби за целото тело со палица
• Комплекс вежби за целото тело со топка
• Комплекс вежби со јаже
• Вежби на партер со подскокнувања, скокања во место и движење



II TEMA: ВЕЖБИ ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТАТА ПСИХОМОТОРИКА 

Наставни единици:
• Вежби за брзина
• Вежби силина
• Вежби за развој на скокалноста
• Развој на флексибилноста
• Вежби за развој на координацијата
• Развој на репетитивната силина
• Развој на експлозивната силина



III TEMA: ТАНЦИ 

Наставни единици:
• Совладување на 2-3 народни ора по желба на учениците, а во договор со 

наставникот, попратено со музика
• Совладување на чекори на две модерни танци со музика по желба на 

учениците

IV TEMA: КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

Наставни единици:
• Вежби за правилен раст и развој
• Превентивни и корективни вежби за кифоза
• Превентивни и корективни вежби за сколиоза 
• Превентивни и корективни вежби за лордоза



1. Дидактички препораки

Во скратената наставна програма, кај секоја тематска целина се наведени одреден број на наставни
единици за кои самите наставници врз основа на своите компетенции, искуство и креативност, а пред се, врз
основа на можностите, потребите и желбите на учениците со кои работат, ќе одлучат со колкав број на
часови ќе ги реализираат истите.

За реализација на наставниот предмет Физичко и здравствено образование задолжително треба да се
применува методот на вербална комуникација, демонстрација, како и методот на практичното вежбање.

Наставникот прави избор на вежби за секој дел од телото и настојува да прави сет од рализчни вежби за
секој час. Им дава насоки на ученици како и каде може да ги реализираат вежбите во домашни услови, со
какви реквизити, или доколку имаат можност учениците вежбите да ги практикуваат на отворено.
Што се однесува до оценувањето на постигањата на учениците, наставниците ќе посветат особено
внимание на познавањето и изведувањето на вежбите, правилно држење на телото при изведување на
вежбите и тоа преку следните показатели: неправилно изведување на вежбите, изведување на вежбите со
грешки, изведување на вежбите со мали отстапувања и технички исправно изведување на вежбите. Врз на
тоа ќе се изведе бројчаната оценка.
- Снимката од вежањето на ученикот се закачува на платформата и наставникот ќе може да го гледа и
оценува.
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СПОРТ И СПОРТСКИ 
АКТИВНОСТИ 

I-IV година 

Август 2020 година 



1. Вовед
Во сите години на средното образование (гимназиско, стручно) ќе се реализира иста
програма, а наставникот, сепак, ќе ги прилагодува вежбите и барањата од учениците согласно
возраста и индивидуланите карактеристики и способности на секој ученик.



2. Преглед на теми и наставни единици

I TEMA: ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО ( ЧАСА)
Наставни единици:
• Комплекс вежби за истегнување, јакнење и лабавење на целото тело
• Комплекс вежби за обликување во нормален исправен став
• Комплекс вежби за обликување од седечка и лежечка положба
• Комплекс вежби за обликување со топка од почетен нормален исправен став
• Комплекс вежби за обликување со топка во седечка и лежечка положба
• Комплекс вежби за обликување со палица во нормален исправен став
• Комплекс вежби за обликување со гимнастичка палица во седечка и лежечка 

положба
• Комплекс вежби за обликување со јаже во нормален исправен став
• Комплекс вежби за обликување со јаже во седечка и лежечка положба



II TEMA: РАЗВОЈ НА ОПШТАТА МОТОРИКА ( ЧАСА)

Наставни единици:
• Вежби за развој на брзина на горните и долните 

екстремитети
• Координирани и брзи движења на горните и долните 

екстремитети
• Вежби за развој на општата силина за целото тело
• Вежби за развој на експлозивната силина
• Вежби за развој на репететивната силина на целото тело



III TEMA: АЕРОБИК ( ЧАСА)
Наставни единици:
• Вежби попратени со музика без реквизити
• Вежби попратени со музика со топка
• Вежби попратени со музика со јаже и други реквизити

IV TEMA: КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА(ПРЕВЕНТИВНИ И КОРЕКТИВНИ ВЕЖБИ ЗА 
РБЕТНИОТ СТОЛБ И СТАПАЛАТА ( ЧАСА)

Наставни единици:

• Вежби за кифотично  држење на телото(во исправена, седечка и лежечка положба)
• Вежби за сколиоза(во исправена, седечка и лежечка положба)
• Вежби за лордоза(во исправена, седечка и лежечка положба)
• Вежби за рамни стапала(подигнување на прсти и петици, одење на прсти и петици, 

внатрешни и надворешни делови од стапалото и други вежби во разни почетни 
положби)



3. Дидактички препораки
Во скратената наставна програма, кај секоја тематска целина наведен е одреден број на наставни единици за кои самите
наставници врз основа на своите компетенции, искуство и креативност, а пред се, врз основа на можностите, потребите и
желбите на учениците со кои работат, ќе одлучат со колкав број на часови ќе ги реализираат истите.

За реализација на наставниот предмет Спорт и спортски активности задолжително треба да се применува методот на
вербална комуникација, демонстрација, како и методот на практичното вежбање.

Наставникот прави избор на вежби за секој дел од телото и настојува да прави сет од рализчни вежби за секој час. Им дава
насоки на ученици како и каде може да ги реазлиизраат вежбите во домашни услови, со какви реквизиити, или доколку
имаат можност учениците вежбите да ги практикуваат на отворено.
Што се однесува до оценувањето на постигањата на учениците, тоа ќе се реализира на три нивоа и тоа:

-ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО:
1. ОСНОВНО НИВО: умее правилно да изведува вежби и комплеси вежби;
2. РЕДНО НИВО: умее сам да комбинира и правилно да изведува вежби и комплекси вежби;
3. ВИСОКО НИВО: умее сам да комбинира, правилно насочува и да изведува вежби и комплекси вежби.
-АЕРОБИК:
1. ОСНОВНО НИВО: умее да изведе аеробик движења;
2. СРЕДНО НИВО:умее да изведе сложени аеробик движења;
3. ВИСОКО НИВО: умее да изведе комбинации на аеробик движења.



БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО!!!


