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Генералната цел на физичкото и здравствено образование може да се

дефинира како задоволување на био – психо – социјалните потреби за

движење како начин за подобрување на адаптивните и творечките

способности во современите услови на живот и работа (Findak, 2006), односно

постигнување на физичко совршенство на човекот во контекст на современите

услови на живеење.



Од дефинираната генерална цел на физичкото образование произлегуваат

конкретни цели кои согласно искуствата и сознанијата од развиените земји во

Европа, САД и Канада и програмските определби на Р. Македонија во доменот на

физичкото и здравствено образование ги дефинира следниве три подрачја или

области:





Целите и задачите на физичкото и здравствено образование во одделенската настава

се остваруваат преку примена и реализација на фундаменталните движечки

вештини, односно базичните движења кои се вродени начини на движење и на

моторичко однесување.

Од нив понатаму, преку процесот на учење, комуникацијата со средината и во

интеракција со процесите на раст и развој се развиваат посложени и научени форми

на движење или специфични моторички вештини и моторички навики кои се основа

на сите спортови и спортски дисциплини.



Секоја од фундаменталните движечки вештини има дефинирани карактеристики

кои се воочливи и кои укажуваат на единствените карактеристики и особеностите

на движењето.

Фундаменталните движечки вештини се поделени во три основни категории

(Nichols, 1986; Jurimae & Jurimae, 2001; Malina, et al. 2004):



Манипулативни движечки вештини:

Одбивање

Носење

Фрлање

Дриблање

Тркалање

Испраќање

Удирање со рака

Заробување

Удирање со нога

Локомоторни движечки вештини:

Одење

Трчање

Скокање во низи

Скокање

Подскокнување

Прескокнување

Галопирање

Тркалање

Качување

Лизгање

Пропулзија низ вода

Нелокомоторни движечки вештини:

Вртење

Ротирање

Нишање

Балансирање

Свиткување

Спуштање

Истегнување

Увинување

Висење

I. Фундаментални движечки вештини

II. Комбинации на фундаментите

III. Специјализирани движечки форми



Моторичките движења кои се применуваат во спортовите се усовршена верзија на

фундаменталните движечки вештин.



Сите наведени форми на движење се јавуваат во различен период од развојот на

детето. Нивното јавување е детерминирано од степенот на развој на централниот

нервен систем, но секогаш се јавуваат и развиваат по еден утврден непроменет

редослед кој е ист за сите индивидуи (константност на развојниот ред),

независно од индивидуалното темпото на развој.



За да се совладаат фундаменталните движечки вештини во текот на раната

училишна возраст, потребно е да се формираат адекватни кинезиолошки програми

и да се конструираат валидни и релијабилни мерни инструменти за следење на

степенот на нивната усвоеност.

Проценувањето на фундаменталните движечки вештини е од посебно значење за

време на предучилишната и раната училишна возараст, бидејќи така се следат

развојните промени и идетификуваат развојните неправилности.



Постојата неколку начини за проценување на фундаменталните движечки вештини

од која секоја има свои предности и недостатиоци.

Целта на проценката може да биде формирање на хомогени групи на деца,

планирање и програмирање на наставниот процес, следење на промените во

текот на одреден временски период или предвидување на достигнувањата во

иднина.



Генерално гледано, тестовите за проценување на фундаменталните движечки

вештини можат да се поделат на нормативно референтни тестови и критериумско

референтни тестови како и на формaлни и неформални тестови.

Кај нормативно референтните тестови, тестовиот резултат се споредува со некоја

хомогена група, ученици на иста возраст и пол. Карактeристики на критериумско

референтните тестови е споредба на тестовиот резултат со однапред утврден

критериум. Резултатот воглавном се преставува како (бинарна варијабала) „да“ или

„не“. Тој покажува што поединецот може да направи, а не на тоа колку е нивната

изведба релативно во однос на останатите лица.



Инструментите за формално оценување се стандардизирани тестови на кои се

проверени мерните карактеристики. Стандардизираната процедура која се користи

овозможува повторување на тестовите од страна на различни проценувачи и

споредување на резултатите меѓу учениците без разлика кој го реализира тестот.

Неформалните тестови немаат строго дефинирана стандардизирана процедура.

Самиот наставник дефинира одредени критериуми кој гo користи за да добие

информација колку успешно ученикот го изведува движењето.



Кванитативниот пристап на проценка на фундаменталните движечки вештини

вклучува мерење на резултатит на изведбата. Резултатот е број или количина

(пример, време во секунди потребно да се претечаат 20 метри, должина на скокот во

см. или број на успешни скокови и фаќања за време од 20 сек.). Овој пристап на

мерење овозможува висок степен на валидност. Тестирањето може брзо да се

реализира и е соодветен за тестирање на големи групи ученици.

Бидејќи тестовите не бараат значајно познавање на структурата на движењето, овој

пристап е адекватен за наставници кои не се доволно едуцирани за квалитетот на

изведбата на фундаменталнитa движечка вештина.



Од друга страна, резултатот од тестот не дава директни информации за нивото на

изведбата т.е. ако резултатот на трчањето на детето на 20 метри e на 10 перцентил

за своите години и пол, наставникот најверојатно нема да знае зошто. При

квантитативните мерења проценувачот не добива информации дали детето трча

споро како резултат краток чекор, несихронизирана работа со раце, нисоко

подигање на колената или сето наведено.



Во поново време, најчесто користени тестови за проценување на фундаменталните

движечки вештини се квалитативните тестови кои се фокусираат на формата и

техниката на движењето, односно како се изведува движeњето.

Наведената предност на квалитативнта проценка се информации кои можат да му

помогнат на наставникот кои компоненти од движењето треба да се вежбаат.

Негативни аспекти на проценката вклучува потешкотии кога проценката ја вршат

различни проценувачи. Имено, проценителите можат различно да ги интерпретираат

компоненти на движењето. Колку високо е високо подигање на коленото. Валидноста

на порценкката е пониска, а времето потебно за проценка на децата е подолга

отколку кај квантитативниот пристап во оценување на фундаменталните движечки

вештини.



Во светот постојат голем број на национални и интернационални квалитетивни,

квантитативни и комбинирани стандардизирани тестови за проценување на

фундаменталните движечки вештини.

Најчесто применуваните тестови се:

• TGMD-2 (Ulrich 2000) – квалитативен пристап

• MABC-2 (Henderson i sur., 2007) – квантитативен пристап

• BOT-2 (Bruininks i Bruininks, 2005) – квантитативно - квалитативен пристап

• Canadian Assessment of Physical Literacy (2017) – квантитативно - квалитативен

пристап.



Еден од најчестите применувана тестови за проценување на 

фундаменталните движечки вештини е „Test of Gross Motor 

Development – TGMD-2“ (Ulrich, 2000). 



Овој тест се применува за проценување на фундаменталните движечки вештини на

возраст од 3 до 10 години на основни на критериум. Инструментот TGMD-2

содржи вкупно 12 моторички тестови. Секое од овие моторички знаења е

расчленето на 3 до 5 компонентиa, присуството или отсуството на одреден

критериум се бележи со броевите 1 или 0. Вкупниот резултат на поединечен

елемент се движи од 0 до 48 бода.

Врз основа на резултатот од сите тестови се пресметуваат и стандардната

вредност на локомоторното и манипулативното знаење (Standard scores), која

преставува корегирана вредност според возраста и полот. Покрај тоа, се

пресметува и индексот на вкупен моторичи развој (Gross motor quotient – GMQ).



Потсетот за проценување на локомоторните фундаменталните движечки вештини ги

вклучува следните движења:

ТРЧАЊЕ 

Опрема Опис Критериум  П1 П2 ВК 

20 метри 

слободен 

простор 

Два конуси се поставени на 

растојание од 18 метри. 

Исто така, потребно е да се 

обезбедат места за 

запирање. На знак, 

ученикот трча колку што 

може побрзо од едниот до 

другиот конус. 

1. Рацете се свиткани во лактите, се движат 

спротивно од нозете. 
1 1 2 

2. Има краток период кога двете нозе се во 

воздухот. 
1 0 1 

3. Стапалото ја допира подлогата со петтата 

или прстите (не со целата површина). 
1 1 2 

2 конуси 
4. Слободна нога свиткана во коленото 

приближно 90° (во близина на задникот). 
1 1 2 

ВКУПНО 7 

 



ГАЛОПИРАЊЕ 

Опрема Опис Критериум  

10 метри 

слободен 

простор 

Два конуси се поставени на 

растојание од 10 

метри. Ученикот треба да 

галопира од едниот до другиот 

конус и назад. 

1. Рацете свиткани и подигнати до нивото на 

струкот при скокот.  
2. Чекор со предната (водечката) нога, задната 

нога која следи е близу или е зад предната нога. 
3. Краток период кога двете нозе се во воздухот . 

2 конуси 
4. Постои ритмичка шема со која се движи во 4 

континуирани галопи. 
 



СКОКАЊЕ СО ЕДНА НОГА (ПОТСКОЦИ) 

Опрема Опис Критериум  

Минимално 

5 метри 

слободен 

простор 

Ученикот скока три пати со 

подобрата нога, а потоа три 

пати со другата нога. 

 

1. Слободната нога има замав кон напред за да 

произведе сила. 
2. Стапалото на слободното нога останува зад 

телото. 
3. Рацете се свиткани и имаат замав напред за да 

произведат сила. 
4. Отскокнува трипати, и доскокнува трипати по 

ред со подобрата нога. 
5. Отскокнува трипати, и доскокнува трипати по 

ред со со другата нога. 
 



ПРЕСКОКНУВАЊЕ 

Опрема Опис Критериум  

Минимално 

10 метри 

слободен 

простор 

Со лента на подот на подот се 

означува почетната позиција. 5 

метри подалеку се поставува 

пречката. 

Испитаникот трча и 

прескокнува преку пречката, 

така што се одразува со едната 

нога и доскокнува на другата. 

1. Одскок и доскок на спротивната нога.  

2. Постои период кога двете нозе се подолго во 

воздухот отколку при залетот 

3. Спротивната рака при скокот е напред. 

 



ХОРИЗОНТАЛЕН СКОК 

Опрема Опис Критериум  

Минимално 

10 метри 

слободен 

простор 

Почетната линија е обележана 

со лента на подот. Ученикот 

застанува зад линијата и скока 

преку линијата колку што 

може.  

1. Пред да скокот, има флексија на колената со 

рацете зад телото. 
2. Рацете енергично се испружуваат за 

максимумот да го достигнат над глава.  
3. Скокот и доскокот се изведува со двете нозе 

истовремено. 

Лента 4. При скокот рацете се заврлаат наназад. 
 



СТРАНИЧНО ДВИЖЕЊЕ 

Опрема Опис Критериум  

10 метри 

слободен 

простор 

Конусите се поставени на 

растојание од 10 метри на 

краевите на правата линија. 

Ученикот изведува страничен 

чекор од едниот конус до 

другиот и назад. 

1. Телото е свртено странично, а рамената се 

поставени долж линија на подот. 
2. Чекор на страна со предната нога, задната ја 

следи предната до точката на поврзување. 

3. Минимум 4 континуирани станични чекори 

на десно. 

2 конуси 
4. Минимум 4 континуирани станични чекори 

на лево. 
 



Потсетот за проценување на манипулативните фундаменталните движечки вештини ги вклучува

следните движења:

УДИРАЊЕ ТОПКА СО ПАЛКА 

Опрема Опис Критериум  

Палака 
Топката е поставена на 

стлакот. Ученикот ја држи 

палката и мора да замавне и 

силно да ја погоди топката 

1. Доминантната рака ја држи палката над 

недоминантната 
2. Недоминантната страна на телото е 

свртена кон замислениот фрлач, стапалата се 

паралелни 

3. Ротација на колковите и рамената за време 

на замавот. 

Сталак 
4. Пренесување на тежината на предната 

нога. 
Лесна 

топка 
5. Палката е во контакт со топката. 

 



ВОДЕЊЕ ТОПКА СО РАКА 

Опрема Опис Критериум  

Топка 
Ученикот треба да ја води 

топката 4 пати без да ги 

помрдне нозете со подобра 

рака. Запира така што ја 

фаќа топката со двете раце. 

1. Контактот со топката е со една рака во 

висина на колковите.  

2. Ја турка топката со врвовите на прстите, а 

не со целата дланка. 

3. Топката ја допира земјата пред или од 

надворешнта страна на доминантната нога. 
Тврда 

равна 

површина 

4. Успева да ја контролира топката 4 

последователни обиди без да ги помрдне 

нозете. 
 



ФАЌАЊЕ НА ТОПКА 

Опрема Опис Критериум  

5 метри 

слободен 

простор 

Со лента се обележуваат две 

линии  на оддалечени  од 5 

метри. Фрлачот ја фрла 

топката од една линија, а 

ученикот кој стои зад втората 

линја ја фаќа топката од двете 

раце.  

1. Подготвителна фаза во која се наоѓаат 

рацете 

поставени пред телото со свиткани  лактите.  

2. Движење на рацете кон топката кој е во 

лет.  

3. Топката се фаќа исклучиво со рацете. Топка 

Лента 
 



УДИРАЊЕ НА ТОПКА СО НОГА 

Опрема Опис Критериум  

15 метри 

слободен 

простор 

На подлогата се означени 

линии со лента. Првата е на 

оддалеченост на 10 метри, а 

втората е на 15 метри ос 

ѕидот. Ученикот е на втората 

линија, а топката е на првата 

линија која е поблиску до 

ѕидот. Ученикот трча и ја 

шутира топката силно кон 

ѕидот.  

1. Брз, течен пристап до топката. 

2. Продолжено замавнување или потскок 

непосредно пред контакт со топката. 

3. Слободна нога (со која не се шутира) 

поставена е до топката или малку позади 

неа. 

Топка 
4. Удирање на топката со предниот или со 

внатрешниот дел на стапалото. Лента 

 



ФРЛАЊЕ НА ТОПЧЕ 

Опрема Опис Критериум  

10 метри 

слободен 

простор 

Со лента се обележуваат 

линии  на оддалечени  од 5 

метри од ѕидот. Ученикот 

стои позади линијата, свртен 

кон ѕидот и силно ја фрла 

топката.   

1. Фрлањето започнува со големо 

замавнување на раката (движење на раката 

надолу и назад). 

2. Ротација на колковите и рамената до 

точката кога телото е свртено за 90 ° кон 

ѕидот. 

3. Пренесување на тежината на спротивната 

нога од раката која фрла.    

Лента 4. Движење по исфрлањето - раката се 

спушта дијагонално пред телото кон 

недоминантната страна. 

Тениско 

топче 
 



ТРКАЛАЊЕ НА ТОПЧЕ 

Опрема Опис Критериум  

15 метри 

слободен 

простор 

Конусите се поставени на 

растојание од 1,5 метри. На 

растојание од 10 метри од 

конусите, обележана е 

линијата со лента на подот. 

Ученикот стои на линијата и 

треба да ја треба да ја тркла 

топката која мора да помине 

помеѓу конусите. 

1. Раката со која се фрла топката се лула 

напред и назад, достигнувајќи зад телото 

додека телото останува свртено напред.  

2. Чекор напред со стапалото кое е 

спротивно од раката која го изведува 

фрлањето. 

3. Колената се свиткани за да се спушти 

телото.  

Тениско 

топче  
4. Ја исфрла топката близу до подот, така 

што топката не отскокнува повеќе од 10 см 

од подот. 
Лента 

2 конуси 
 



Најпрво секој ученик ја манифестира движечката вештина три пати. Доколку во

трите повторувања ученикот манифестира исто толку пати одредена компонента на

задоволително ниво или само еднаш не ја манифестира тогаш тоа значи дека таа

компонента ја изведува на задоволително ниво.

Доколку ученикот од три повторувања два или повеќе пати не манифестира

одредена компонента на предвиденото ниво, тогаш тоа се бележи со знакот (*)

покрај кој стои и бројот на компонентата која не ја владее (на пр. *2).

Ако ученикот добро владее со сите компоненти од вештината се бележи знакот (√).

МОДИФИЦИРАНА (НЕФОРМАЛНА) ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НИВОТО 

НА ВЛАДЕЕЊЕ СО ДВИЖЕЧКАТE ВЕШТИНЕ КАЈ ТЕСТОТ TGMD-2





Откако ќе се изврши тестирање на учениците, преку манифестирање на овие

фундаментални движечки вештини, добиените квалитативни показатели се

внесуваат во табела. Следниот чекор е да се одреди нивото на владеење преку

предложена скала за вреднување.

Доколку ученикот ги манифестира сите компоненти на движечката вештина

(локомототрен или манипулативен вид) тогаш тоа се бележи – одлично владење со

движечката вештина. Ако ученикот ги манифестира сите компоненти освен една

тогаш се бележи – добро владеење со движечката вештина. Ако ученикот не

манифестира две или повеќе компоненти, тогаш се бележи – недоволно односно

слабо владеење со движечката вештина.



На пр. ученикот Игор Петровски сите движечки вештини ги владее на одлично ниво освен хорозонтален скок, каде

што манифестира добро владеење, бидејќи не ја демонстрирал втората компонента од оваа вештина на

задоволително ниво (рацете енергично се испружуваат напред и нагоре за максимумот да го достигнат над главата .

Табела 1 Пример  за евидентирање на нивото на владеење со фундаменталните движечки вештини 

Локомоторен вид 

 

 
ТРЧАЊЕ 

ХОРИЗОНТАЛЕН 

СКОК 
 

ГАЛОПИРАЊЕ 
ПРЕСКОКНУ- 

ВАЊЕ 

СКОКАЊЕ СО 

ЕДНА 

ИСТА НОГА 
НАИЗМЕН. 

ПОТСКОК. 

      
1. двете стапала 

краток времески 

период се над 

подлогата 2. 

спротивно движење 

рака- нога (десна 

рака – лева нога и 

обратно) – 

прстите на шаката 

олабавени 

3. главата и трупот 

се неподвижни, а 

погледот е насочен 

напред 4. стапалото 

се поставува блиску 

или во линија со 

петата 

1. пред да се изведе 

скокот се забележува 

свиткување во зглобот 

на коленото а рацете 

се испружуваат 

назад позади телото 

2. рацете енергично се 

испружуваат напред и 

нагоре за максимумот 

да го достигнат над 

главата 

3. одразот и доскокот 

се изведуваат на двете 

нозе истовремено 4. 

при доскокот 

рацете се зафрлаат 

наназад 

1. чекорење 

нанапред со 

доминантната нога 

која е следена од 

другата нога која се 

наоѓа позади 

2. краток период 

кога двете стапала 

се наоѓаат над 

подлогата 

3. главата и трупот 

се неподвижни, а 

погледот е насочен 

напред 

4. способност да се 

галопира и со 

левото и со десното 

стапало напред 

1. одраз на една 

нога со доскок на 

спротивната 

2. раката е 

спротивна од 

ногата која го 

предводи 

движењето и се 

движи напред 

3. во текот на летот 

главата останува 

исправена со 

поглед насочен 

напред 

4. доскокот е лесен 

на предниот дел од 

стапалото на ногата 

која го предводи 

движењето 

1.стапалото од 

ногата која не е на 

подлога е 

свиткано и се 

наоѓа позади 

телото 

2. одразот и 

доскот се 

изведува на 

предниот дел од 

стапалото 

3. главата е 

исправена со 

поглед насочен 

напред 

4. ритмичко 

движење по права 

линија 

1.спротивно 

движење рака- нога 

(десна рака 

– лева нога и 

обратно) 

2. во текот на секој 

поединечен 

потсконување се 

забележува краток 

период кога двете 

стапала се над 

подлогата 

3. главата и горниот 

дел на телото се 

неподвижни, а 

погледот е насочен 

напред 

4. ритмичко 

движење по права 

линија Име и презиме 

Игор Петровски √ *2 √ √ √ √ 
Горан Сојанов √ √ √ √ √ √ 
Петар Пејковски √ *3 √ *2 *4 √ *4 
Јана Крстева √ *2 *4 √ √ √ 
Бојан Крстевски √ √ √ √ √ *4 

 



Ако некој сака да навлезе подлабоко во одредување на резултатот во тестот,

односно ако тестот сака да го примени во научно истражувачки цели и да

одреди повеќе вредноти како што се:

• Стандардната вредност (Standard scores).

• Индексот на вкупен моторичи развој (Gross motor quotient – GMQ).

• Перцентилната вредност

• Возрасниот еквивалент и сл.

тоа може да го погледне на следниов линк (видео):

https://www.youtube.com/watch?v=v0E2G6-Y6Gs (ФОРМАЛНА ПРОЦЕДУРА)

https://www.youtube.com/watch?v=v0E2G6-Y6Gs












Прирачник за проценување 

на физичката писмености





МАКФИТ СИСИТЕМ ЗА КОНТИНУИРАНО СЛЕДЕЊЕ НА ФИЗИЧКИОТ И 

МОТОРИЧКИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ

http://makfit.pesh.mk/



БЛАГОДАРАМ НА 

ВНИМАНИЕТО!


