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Легенда: 
ЗНАК ЗНАЧЕЊЕ 

* целосно усвоени наставните содржини, поими, 
+ делумно усвоени наставни содржини, поими; 
- потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими 
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Teмa: ЈАС И МОЕТО ТЕЛО 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ                     

         

Учествува во определување на својата висина и тежина.                              
Прави разлика меѓу висина и тежина                              
Самостојно го пронаоѓа своето место во редењето според 
висина 

                             

Наоѓа со кој од соучениците може да биде партнер за 
вежбање 

                             

Се поставува во редица и колона                              
Прави разлика меѓу редица и колона.                              
Се поставува во колона и редица по еден и по двајца                              
Применува вртење налево и надесно.                              
Изведува поединечни координирани движења со деловите од 
своето тело. 

                             

Прави комбинирани движења со деловите од своето тело                              
Самостојно и со партнер учествува во едноставни телесни 

вежби во сите ставови и положби. 
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Teмa: СПОРТУВАМ И ИГРАМ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Оди и трча со кратки и долги чекори, со промена на правец и 
темпо, со пренесување товар на ограничена површина. 

                             

Трча брзо до одредена цел.                               
Скока во далечина, височина, длабочина, од место и со 
залет, со едноножен и двоножен одраз. 

                             

Фрла предмети (топче, топка, фризби) во далечина и во 
одредена цел, со една и со две раце. 

                             

Правилно го држи телото при гимнастичко одење и трчање.                              
Правилно го држи телото при изведување на гимнастички 
движења со реквизити (топки, обрачи, палици), со и без 
придружба на музика. 

                             

Изведува основни гимнастички движења (ползење, тркалање, 
провлекување, прескокнување, скокање, качување, висење, 
потпирање). 

                             

Оди по стеснета површина (напред-назад) и на различни 
висини. 

                             

Изведува едноставен полигон со одење, трчање, ползење, 
провлекување, натскокнување, скокање, прескокнување, 
качување, висење 

                             

Оди и трча по зададен ритам.                              
Изведува ритмички движења со телото во место и во 
движење (нишања, бранувања, кружења). 

                             

Изведува базични чекори по музика од народно оро                              
Изведува танц со едноставни чекори и движења.                              
Ги почитува правилата на играта и правилата за фер плеј 
однесување 

                             

Учествува во едноставни елементарни и традиционални игри 
и игри без граници. 

                             

Учествува во штафетни игри                              
 

 
 


