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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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Тема: АТЛЕТИКА 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Изведува висок старт                              
Изведува правилна техника на трчање.                              
Применува низок старт при брзо трчање.                              
Изведува правилно скокање во далечина                              
Изведува скок во далечина „згрчена техника“.                              
Изведува скок во височина „ножици“.                              
Фрла топче во далечина.                              
Погодува со топче во цел.                              
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Тема: ГИМНАСТИКА, РИТМИКА И ТАНЦИ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
                     

         

Се поставува во две и четири редици и колони и во круг                              
Изведува вежби за обликување на телото во различни 
ставови и положби 

                             

Изведува гимнастичко одење и трчање во ритам со музика.                              
Изведува елементи од партерна гимнастика – акробатика 
(колут напред, колут назад, „свеќа“, „мост“, челна вага, стој 
на раце со потпирање на нозете на ѕид). 

                             

Изведува качувања, слегувања, висења и нишања на 
гимнастички сп Изведува натскокнување и скокање на 
шведски сандакрави (рипстоли, ниско вратило, карики, 
разбој). 

                             

Изведува натскокнување и скокање на шведски сандак                              
Изведува прескокнување преку мал „јарец“.                              
Применува гимнастичко одење, детски потскок, вртење и 
вага на шведска клупа. 

                             

Изведува координирани движења со рацете и нозете во 
одење и трчање со правилно држење и естетско движење на 
телото. 

                             

Применува координирани ритмички движења со тактирање и 
со музика 

                             

Изведува комбинирани ритмички движења во одење и 
трчање со примена на потскоци и скокови 

                             

Се движи во ритам на такт и музика со реквизити.                              
Изведува основни чекори од детски танци.                              
Изведува основни чекори од традиционални народни ора.                              
Изведува основни чекори од современи танци.                              
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Тема: СПОРТСКИ ИГРИ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Применува паралелен и дијагонален ракометен став во 
место и движење 

                             

Изведува основна техника на примање и додавање на топка 
во место и движење 

                             

Изведува праволиниско водење во место, одење и трчање.                              
Изведува шутирање на гол од место.                              
Применува основни елементи во игра (мини ракомет)                              
Применува паралелен и дијагонален кошаркарски став во 
место и движење 

                             

Изведува основна техника на примање и додавање на топка 
во место и движење 

                             

Изведува шутирање во кош од место                              
Применува основни елементи во игра (мини кошарка)                              
Применува паралелен и дијагонален одбојкарски став во 
место и движење. 

                             

Изведува правилно поставување и основна техника на 
одбивање на топка со прсти и подлактица. 

                             

Изведува основна техника на одбивање на топка со прсти и 
подлактица преку мрежа на помала висина. 

                             

Изведува основна техника на школски сервис.                              
 Применува основни елементи во игра на мрежа (мини 
одбојка). 

                             

Изведува основна техника на примање и додавање на топка.                              
Изведува праволиниско водење на топка во одење и трчање.                              
Изведува жонглирање со нозе.                              
Изведува шутирање на гол од место.                              
Применува основни елементи во игра (мини фудбал).                              

 
 


