
 

УДК 37.015.31:796.011.1. 

прегледен труд 

 

МОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛНИЦАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ПО ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Билјана Попеска1 

1Факултет за образовани науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

 

Апстракт: 

Училницата претставува место за реализација на најголем  дел од воспитно – 

образовните активности во училиштето. Иако наставата по физичко и здравствено 

образование примарно се реализира во спортска сала или на отворено, во 

исклучителни случаи, училницата може да биде место каде ќе се реализираат одредени 

содржини по ФЗО. Токму можностите на училницата како место за реализација на овие 

содржини се разработени во овој труд. Даден е приказ на активности кои се реализираат 

во училницата надвор од редовната настава по ФЗО со цел зголемување на степенот 

на физичка активност на децата, но и можностите на училницата како алтернативен 

простор за реализација на наставата по ФЗО.  
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Abstract 

The classroom is a place for realization of most of the teaching activities in school. Although 

the physical education teaching process is mainly realized in sport halls or outdoors, in 

exceptional situations the classroom could be the place where PE teaching contents are 

realized. All the possibilities of the classroom as a place for the realization of the PE teaching 

process are presented in this paper. Several examples of classroom based physical activities 

and their effects are given. One very important and new for the schools in Macedonia is the 

Brain Break platform of classroom based physical activity. We also presented several different 

possibilities and examples for realizing the PE teaching process in the classroom as an 

alternative place for realization in certain cases.  
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Вовед 

Потребата за движење, игра и активност е една од основните детски 

потреби. Во рамките на воспитно – образовниот процес, оваа потреба на децата 

од сите возрасти се задоволува првенствено преку содржините на наставата по 

физичко и здравствено образование, но и бројните воннаставни активности. 

Независно, дали станува збор за час по ФЗО или воннаставна активност која 

вклучува содржини од ФЗО, по правило сите тие се реализираат надвор од 

училницата, во спортската сала во парк, во природа или на игралиште. 



Просторот за реализација на овие содржини, телесната вежба во сите нејзини 

форми и варјации како основно средство за реализација на содржините, но и 

специфичните справи и реквизити кои се користат, како и посебните 

организациски форми на работа (паралелна форма, наизменична форма, 

работа со дополнителна вежба, полигон и сл.) се дел од основните 

карактеристики на процесот на физичко и здравствено образование кои ја 

одразуваат неговата специфичност во однос на останатите наставни предмети. 

Сепак, иако наведените карактеристики упатуваат на специфичноста и 

„различноста“ на физичкото воспитание, од друга страна честопати 

претставуваат ограничувачки фактор во севкупната реализација и 

остварувањето на поставените цели. Причините најчесто се лоцираат во 

недостатокот на просторни и материјални услови, конкретно несоодветни 

училишни сали (големина несоодветна на потребите на училиштето, лоша 

изолација, недостаток на греење, несоодветна подлога), премногу одделенија 

во исто време во една сала, распореди во училишни сали во кои нема простор 

за часовите по ФЗО за децата од прво до трето или петто одделение, технички 

неисправни справи, недостаток на реквизити и сл. Сѐ ова води кон 

импровизација и неефикасна реализација, опасноста од нарушување на 

безбедноста и самиот тек на наставниот процес, промени во програмата 

согласно климатските услови или просторни можности или во најлош случај 

замена на часот по ФЗО со други наставни предмети или реализација на часот 

по ФЗО како час за слободни ученички активности.  

Овие и слични ситуации, ниту оддалеку не одат во прилог на остварување 

на основната цел – задоволување на потребата на децата за движење и физичка 

активност. Но оваа состојба не е единствена само за училиштата во Република 

Македонија. Слични или идентични состојби се утврдени во многу земји ширум 

светот. Имено, согласно Глобалната студија на УНЕСКО за физичкото 

образование во училиштата (UNESCO World-wide Survey of School Physical 

Education, Final report, 2014) на глобално ниво најголем дел од земјите во светот 

(44%) покажале незадоволство (под просечно задоволство) од постоечките 

услови. Во помалку од една третина од анкетираните земји, квалитетот на 

постоечките услови се одредени како „адекватни“. Конкретно во Европа, од 

анкетираните земји, 27% своите материјални услови ги оцениле како добри, 38% 

како адекватни, додека дури 65% истите ги категоризирале како потпросечни 

(UNESCO World-wide Survey of School Physical Education, final report, pp. 53). 

Состојбата е многу слична и во однос на задоволството од постоечката опрема.   

Оттука, во насока на надминување или делумно ублажување на оваа 

состојба, како некои од можните решенијата се користење на сите можни 

ресурси, вклучувајќи ја и училницата, имплементацијата на ИКТ во процесот на 

ФЗО, креативни пристапи во насока на примена на нестандардни справи и 

реквизити како алтернатива и во одредени ситуации кога е тоа можно, нивно 

користење во наставата по ФЗО и слично, сѐ со единствена цел, зголемување 

на степенот на физичката активност на децата. Оттука, во трудот се 

презентирани различни форми и начини како можеме да ја искористиме 

училницата во насока на зголемување на степенот на физичката активност на 

децата и да ги оствариме некои од целите на наставата по физичко и 



здравствено образование. Предложените начини никако не ја исклучуваат 

спортската сала или отворените спортски игралишта, терени или природа како 

примарна средина за реализација на наставата по ФЗО. Напротив, истите и 

понатаму го задржуваат приоритетното место за реализација на најголем дел на 

содржините од програмата по ФЗО. Предлозите кои следат се само 

надополнување на истите или сугестии за користење како алтернативни форми 

кога основните услови изостануваат.   

 

Mожностите на училницата во насока на поголема физичка активноста на 

децата 

Училницата е место каде што децата и наставникот поминуваат најголем 

дел од денот во училиште. Тоа е нивниот заеднички простор, уреден и 

организиран согласно потребите на децата и наставата. Таа е средината во 

училиштето во која децата се чувствуваат сигурно, безбедно, „на свој терен“. 

Училницата на секое одделение е слика на сите деца во одделението и нивниот 

наставник. Го носи нивниот белег, ја красат сите заеднички активности, 

изработки, пораки. Училницата е и местото каде децата ги поминуваат 

одморите, се дружат, се запознаваат. Затоа истата треба да биде безбедна, 

соодветно осветлена и климатизирана. Но, училницата исто така може да биде 

и место кое може да ја поттикне и зголеми физичката активност на децата и во 

одредени ситуации, кога условите го налагаат истото, да биде алтернативна 

форма и место за реализација на наставата по ФЗО. Втората улога на 

училницата, место за реализација на наставата по ФЗО се однесува во 

исклучителни ситуации (лоши климатски услови, повремени ограничени услови 

за користење на спортската сала и сл.).  

Можностите за користење на училницата во насока на зголемување на 

физичката активност на децата и поефикасна реализација на наставата по ФЗО, 

согласно формата на реализација и целите кои ги остварува, ги поделивме во 

две категории: 

 Физичка активност во училница (classroom based physical activity) и 

 Училницата како привремена/алтернативна средина за реализација на 

наставата по физичко и здравствено образование. 

  

Физичка активност во училница - Classroom based physical activity 

Формите на физичка активност во училница или популарно во 
кинезиолошката литература именувани како classroom based physical activity 
подразбираат форми на физичка активност кои се реализираат надвор од 
редовната настава по ФЗО и часовите по ФЗО. Истите најчесто се користат во 
функција на намалување или отстранување на психичкиот замор како резултат 
на интелектуалната работа и со цел зголемување на степенот на физичката 
активност кај децата во тек на денот. Заморот најчесто се манифестира преку 
појава на намалено вниманието, немир, безволност, прозевање, поспаност, 
потреба за разговор, лабилно држење на телото, пасивност на децата и 
учениците и слично. Заморот најчесто се јавува како резултат на еднолична 
работа, долготрајно и преголемо умствено напрегање, подолготрајно 
концентрирано внимание, неправилно седење, изведување на исти движења, 
загушлива просторија и сл. (Попеска, 2013). 



Во методичката литература овие форми се познати како активна пауза.  

Според авторот Findak (2003), активната пауза се применува со цел да го 

неутрализира негативниот ефект на интелектуалната работа. Истите ги дели на 

микро и макро паузи. Покрај овие две форми, во последните неколку години 

актуелни се форми на активна пауза или форми на физичка активност во 

училница кои се базираат на примена на информатичката технологија и 

предностите кои ги нуди таа. Таква форма е платформата Brain Break, новација 

на HopSports, која има за цел зголемување на физичката активност на децата 

преку имплементација на ИКТ, притоа користејќи ги ресурсите на училницата. Во 

продолжение е даден краток опис на секоја од наведените форми.  

Микро паузи. Претставуваат форма на активна пауза која се применува 

за време на образовната работа тогаш кога ќе се забележат првите знаци на 

интелектуален замор кај децата. Микропаузите се реализираат без посебна 

организациска подготовка, освен отворање на прозорец и започнување со 

вежбање, односно движење во клупата или покрај неа. Истата подразбира 

примена на неколку едноставни вежби, како вежби во место за јакнење на 

мускулатурата на одредени делови од телото, вежби за истегнување или вежби 

за дишење. Микро паузите вообичаено траат од 3 до 5 мин, користејќи комплекс 

од 3 до 4 едноставни, јасни вежби, кои се повторуваат од 4 до 6 или до 10 пати 

зависно од возраста на децата (Findak, 2003). Целта на микро паузите е преку 

физичка активност да се подобри циркулацијата, дотокот на кислород и крв во 

мозокот и на тој начин да се подобрат менталните функции: мислење, помнење, 

перцепција, внимание, концентрација.  

Макро паузи. Претставуваат паузи меѓу две фази на интелектуална 

работа кои имаат за цел отстранување на постоечкиот замор. Вообичаено траат 

од 10 до 15 минути. Најдобро е истите да се применуваат после блок наставни 

часови. Содржините се исти како кај микро паузите, со тоа што имаат 

пролонгирано времетраење. Изборот на содржините зависи од креативноста на 

наставникот, а често може да се применат и содржини по избор на децата.  

Brain Break. Brain Break претставува иновација на HOPSports® 

(http://www.hopsports.com) кој развива дигитална платформа како помошна 

алатка за наставниците во насока на поттикнување на активно учење и поголема 

физичка активност преку активно вклучување на учениците на часот и 

интегрирање на физичката активност со содржините од останатите наставни 

предмети преку користење на онлине видео апликации. HopSport Brain Breaks 

(HopSports, 2012)  активностите се on line активности кои траат 3 до 5 минути и 

се замислени како активна пауза која се применува во училница за време на 

наставните часови по сите наставни предмети. Примената на овие активности 

не бара никаква претходни планирања или време за подготовка од страна на 

наставникот. Со едноставно најавување и пристап на веб страната на HopSport 

Brain Breaks на наставникот му се достапни над 100 видеа подготвени од 

наставници на универзитети и училишта и стручни лица од областа на спортот 

и физичкото образование од над 70 различни земји од целиот свет, вклучувајќи 

ја и Република Македонија. Сите достапни видеа се поделени во неколку основи 

категории: спорт, танци, активности во училница, фитнес, образование.  Преку 

пристап на секоја од категориите, се достапни видеа од различни земји и 

http://www.hopsports.com/


спортови кои им овозможуваат на децата движење и активност на нов, 

интересен и забавен начин. Сите видеа се проследени со автентична музика од 

соодветната земја како автентични услови за реализација на одреден спорт или 

активност, но со движења адаптирани да може да се изведат во училница, без 

примена на реквизити. Покрај видеата, се достапни и едукативни материјали за 

здравјето, исхраната и здравиот начин на живот.  

Основната цел на примената на овие видеа е зголемување на степенот 

на физичка активност кај децата во текот на денот преку користење на 

можностите на училницата и ИКТ технологијата, надвор од предвидените часови 

по ФЗО. Преку вклучување на децата во овие активности во тек на училишниот 

ден се зголемува степенот на физичката активност, се подобрува здравјето, 

мотивацијата за работа, помнењето, однесувањето кон задачите кои следат како 

и подобрувањето на училишните постигнувања на учениците. Во исто време, 

достапните видеа од многу спортови можат да се искористат и како база, 

односно предвежба за усовршување на одредени движења од спортови кои се 

дел од редовната програма по ФЗО. Од аспект на наставникот, платформата е 

интересна бидејќи нуди многу можности и идеи за имплементација на други игри 

во училница, предвежби за одредени содржини, примери на вежби за 

подготвителен дел од часот и сл.  

Оваа форма на активна пауза веќе е имплементирана во многу земји во 

светот и Европа. Досегашните резултати од нејзината имплементација 

покажуваат дека се зголемува степенот на физичката активност на децата; се 

подобрува перцепцијата на децата, се зголемува мотивацијата за редовна 

физичка активност, се формираат позитивни ставови за физичката активност 

како и се подобруваат академските постигнувања (Emeljanovas, А., Mieziene, B, 

Tumynaite, L., Mikalauskas, D., Mok, M., Chin, MK, 2014); се подобрува 

вниманието, мотивацијата на децата, меморијата, аудитивните и визуелните 

способности, координацијата, самодовербата и свесноста за сам себе (Podnar, 

2015). 

Истражувањата од неколку компаративни студии кои ги анализираат сите 

досегашни публикации кои се однесуваат на примената на активната пауза како 

форма на физичка активност во училницата, надвор од часот по ФЗО, укажуваат 

на: 

 позитивна поврзаност меѓу физичката активност, когнитивните 

способности и академските постигнувања на вклучените ученици (50,5%) 

или не е забележана поврзаност меѓу истите (48%) како и дека има или 

позитивни промени во успехот на учениците или не се регистрирани 

никакви промени (Rasberry, Lee, Robin, Laris, Russell, Coyle, & Nihiser, 

2011); 

 позитивна поврзаност меѓу физичката активност и јазичните способности, 

вештините за читање и основните моторички вештини (Salis et al, 

наведуваат Singh,Uijtdewilligen & Twisk, 2012); 

  подобри постигнувања на тестовите по математика, читање и јазик кај 

учениците кои биле вклучени во интервентна физичка активност во 

училницата во траење од 10 мин, споредени со учениците кои не биле 

вклучени во истата (Coe, Pivarnik, Womack, Reeves & Malina, 2006).  



 

Училницата како привремена/алтернативна средина за реализација на 

наставата по физичко и здравствено образование 

Иако согласно редовната настава по правило е препорачливо да се 

изведува во спортска сала или отворено игралиште во училишниот двор, 

односно просторни услови соодветно на содржините пропишани во наставната 

програма по ФЗО дадена од Бирото за развој на образованието на РМ (2007), 

сепак во одредени ситуации се наметнува потреба од алтернативни решенија. 

ВО функција на одржување на континуитетот на редовна реализација на часот 

по ФЗО, но во ситуации како лоши климатски услови, повремени ограничени 

услови за користење на спортската сала, постои можност училницата да се 

искористи како просторија за реализација. Иако ова треба да биде во 

исклучителни случаи, сепак одржувањето на активноста на децата треба да 

биде приоритет.   

За остварување на активност од ваков тип, потребни се одредени 

подготовки пред и после самата активност. Тие активности би биле: 

 Адаптација на училницата – отворање на прозор за повеќе чист воздух 

потребен во услови на физичка активност, зависно од содржините 

преуредување на столчињата и клупите и сл. 

 Адаптација на наставните содржини. Бидејќи станува збор за ограничен 

простор за движење, часот не може да ја задржи комплетната структура од 

четири дела, односно потребна е одредена модификација на содржините од 

секој дел. Истата би се однесувала на примена на динамични активности во 

место за општо загревање во воведниот дел (трчање или поскоци во место), 

избор на вежби за обликување кои не бараат многу простор или промена на 

положбата на телото, туку се изведуваат во место или со едноставна примена 

на столчето или клупата како помошни реквизити; избор и адаптација на 

содржините од главниот дел од часот. 

 Избор на соодветни справи и реквизити. Во вакви случаи столчето и клупите 

може да се користат како помошни справи за реализирање на одредени вежби 

и активности (потпирање, качување и симнување, провлекување). Како 

реквизити може да се користат книгите, училишниот прибор и ранци, канта за 

отпадоци, кредата, како и одредени нестандардни реквизити: ластик, марама, 

сложувалки, топчиња од хартија, шишиња со вода и сл.  

 Активности по завршување на часот. Потребно е да се остави одредено време 

од 10 до 15 минути за дополнително проветрување на училницата, средување 

на просторот, освежување на учениците и сл.  

 

Кои активности можат да се применат? 

 Иако лимитирани со простор, сепак изборот на активности и содржини е 

голем. За воведниот и подготвителниот дел е потребна минимална адаптација 

која веќе ја споменавме, завршниот дел, согласно неговата цел и содржини може 

да се реализира без поголеми промени. Најголем предизвик претставува 

главниот дел од часот. Во однос на содржините кои може да се реализираат 

овде иако изборот е ограничен сепак можностите се големи. Систематизирано 

по тематски целини, зависно од креативноста и инвентивноста на наставникот 



може да се применат содржини од речиси сите тематски подрачја 

модифицирани во одредена форма на подвижни игри. Во продолжени се дадени 

неколку предлози за истите. 

 Примена на различни форми на подвижни игри. 

Овие игри е препорачливо да немаат голем интензитет, но сепак да имаат 

одредена динамика, која бара тимска работа, решавање на некоја проблемска 

ситуација или одредена задача. Препорачливо е задачата да се однесува на 

исклучување на одедено сетило (пр: затворени очи, ограничен простор, 

ограничени движења – одење со врзани нозе, да не се слуша глас или звук при 

движењето) или да бара решение на определено ограничено време (пр: 

сложување различни сложувалки со уште неколку соученици за кои не знаеме 

кои се, креирање кула за најкратко време од предмети со различна големи и 

форма).  

 Примена на различни форми на елементарни игри. 

Слично како и претходните, игрите треба да имаат динамика, но да не 

бараат голем простор или да не се со голем интензитет. Препорачливи се игри 

како брканица во ластик, авиони и поплава, игри со промена на положбата на 

телото на даден знак. 

 Примена на активности на музика.  

Препорачливи се активности како усовршување на некое оро или танц, 

различни игри на музика (статуи, жешко столче, танц со балон, најдобар 

танчер/ка и сл). 

 Вежби и игри за прецизност и рамнотежа 

Игрите како пикадо, куглање каде се поставуваат пластични шишиња како 

мети, погодување предмети со мали обрачи, провлекување под различни форми 

направени со ластик и слично, лесно и ефикасно може да се изведат во 

училница. 

 Игри кои овозможуваат корелација со содржини од други наставни 

предмети 

При примената на овие игри треба да се искористи можноста за 

воспоставување интеграциско – корелациски врски меѓу предметите и на овој 

начин, преку движење и низ игра да се повторат или утврдат одредени содржини. 

Можностите се бројни и зависи од креативноста и инспирацијата на наставникот. 

Истите може да се реализираат на одредено лимитирано време и како игри со 

натпреварувачки карактер. Како игри кои може да се реализираат се: одење по 

јаже поставено на под и запишување на точен резултат на одредена задача; 

одење со заврзани нозе до одредена клупа и решавање на дел од сложувалка, 

движење со затворени очи според сугестии на другарчиња – лево, десно, 

напред, назад; постројување по азбучен редослед без да се слушне глас и сл.  

Заклучок 

Иако најчесто условена од материјалните и просторните услови, сепак 

остварувањето на крајната цел на наставата по физичко и здравствено 

образование, односно поголема физичка активност на децата, во одредени 

случаи, може успешно да се оствари и преку користење на условите кои ги нуди 

училницата. Во таа смисла, се возможни бројни различни форми и начини за 

реализација на физичката активност во училницата. Која форма ќе се одбере 



или која содржина ќе зависи пред сѐ од желбата, креативноста  и можностите на 

наставникот, но и интересите на учениците. Она што е важно е дека постојат 

многу можности за реализација со што изјавите од типот „премногу е ладно во 

сала, ќе вежбаме математика наместо ФЗО“ или „има премногу одделенија во 

сала, ќе имаме диктат“ повеќе не се доволно издржани.  Можности и услови има, 

доволно е да се погледне во училницата околу нас.  

Во насока на имплементација на ИКТ во наставата, како и користењето на 

активната пауза не само како форма на активен одмор, но и како можност за 

учење и зголемување на степенот на физичката активност на децата во тек на 

денот на интересен и забавен начин, примената на Brain Break активностите и 

HopSport платформата се едни од идеалните начини. Се надеваме дека во 

иднина, оваа платформа ќе биде презентирана во многу училишта во Република 

Македонија и истата ќе биде достапна на многу дечиња и наставници кои ќе 

може да ги почувствуваат придобивките од оваа светски позната и призната 

платформа чии ефекти се веќе и научно потврдени.  
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