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Категорија: Ваннаставне активности-пројекти у оквиру

школе и локалне заједнице

Разред: Ученици 3. и 4. разреда 

Тема: Развој школских спортских такмичења  



Циљeви

-подизање опште свести ученика и њихових родитеља о 

важности бављења спортом;

-подизање нивоа физичке спремности и здравља ученика;

-ширење спортског духа, припадности екипи и колективу, 

јачање тимског рада и другарства



Задаци
• У којој мери је задовољен општи интерес из области спорта;

• Како и колико је  организација школских спортских такмичења  утицало на 

развој и квалитет, школског спорта и спорта уопште на територији ГО 

Барајево;

• Како је програм утицао на омасовљење школских спортских такмичења;

• Колико су се увећали организациони капацитети школе;

• Колико се увећало искуство и стручност организатора (појединаца и 

тимова);

• Колико је програм утицао на развој свести о потреби бављења спортом;

• Како је програм допринео развоју добрих спортских навика, фер плеју и 

слично;



Методе рада:

Облици рада: 

Наставна средства / ресурси:  

).

демонстрација, разговор, дијалог

фронтални,  индивидуални и рад у 

групи(штафетни полигон).

Свака школа, ученици и учитељи, директори-имају особу ( помоћног радника) која

их води до свлачионица, тоалета и која им стоји на располагању за њихове потребе

да би им боравак био што пријатнији.Уједно, оне их послужују са ужином на крају

такмичења. Техничка подршка су наставници који воде рачуна о озвучењу, пуштању

химне, композицијама којима се отварају Игре.Ученици 4.разреда су били задужени

за поделу дипломица које смо унапред припремили по доставњеним списковима школа

учесника



Приказ сценарија: 

-Аплицирано за пројекат Спортског савеза Барајева који финансира ГО Барајево

,,Спорт за све“. 

-Упућено Писмо о намерама на мејл адресе 4 горе наведене школе у окружењу које

су директори установа одмах прихватили.

-Почела припремна фаза реализације пројекта-организација превоза, дочека,

штампање диплома, послужења учесницима. 

-Постављен Полигон спретности, посебно за 3. и посебно за 4.разред;

-Снимак демонстрације изведбе Полигона послат на мејл адресе  гостујућих школа 

да би могле да вежбају и изаберу своје представнике.



ПРОДУКТИ

-Промоција наставе физичког васпитања кроз активности повезивања

разних наставних предмета са организацијом доласка ученика из 4 школе у

окружењу;

-међуопштинско дружење ученика и колега;

-промоција сарадње са локалном заједницом;

- пропагирање здравог начина живота



1. Активности ученика

-ходање четвороношке,

-прескакање конопца,

-трчање наизменично,

-ношење медицинке преко шведске клупе,

-колут напред,

-наизменично суножно и разножно прескакање хоризонтално постављених
степеница,

-провлачење кроз обруч,

-прескакање препрека,

-гађање лопте у циљ(гол).



2. Активности учитеља

-показивање редоследа полигона спретности,

-кориговање кретања,

-мерење времена на извођењу полигона



3. Активности ученика





4. Активности ученика








