
 

Датум:  06.07.2020 

Тема:   Спортувам со топка 

Стандард: - Детето може да се движи координирано со цел; 

- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на 

визуелна креативност; 

- Детето може да го збогати својот речник и да покаже напредок во 

правилниот говор. 

Цел на активноста: - воведување во разни спортови и запознавање со некои спортски 

реквизити; 

- да се охрабри во обидите да ги усоврршува природните движења: 

фрлање, фаќање; 

- да се поттикне способноста за истражување, споредување, имеување 

на бои, текстура, форми, облици на предмети ; 

- да се мотивира да го вежба помнењето преку изразено рецитирање на 

стихотворба; 

Опис на 

активноста 

Обезбедете неколку фудбалски топки, кошаркарска топка, топче за 

тенис, за пинг - понг. Импровизирајте статива со мрежа, корпа - кош. 

Обезбедете спортска опрема за фудбал, за кошарка, дресови, патики и 

сл.  

1.  Поведете разговор со децата според некое нивно доживување. 

Доколку сте биле на некој спортски натпревар поттикнете ги да ви 

раскажат и да ви пренесат дел од нивните впечатоци. 

2. Покажете пред  децата фудбалска топка. Разговарајте за фудбалот. 

Покажете на деловите од телото со кои се игра фудбал. 

Демонстрирајте шутирање на топка. Детето нека шутира со 

топката во определено место. Поставете ја стативата. Некое дете 

нека биде голман. Покажете каква облека носат фудбалерите. 

Покажете по што се разликуваат патиките на фудбалерите од 

останатите патики. Зошто фудбалерите носат копачки патики? 

3. Покажете кошаркарска топка! Децата нека ја препознаат. 



Замислете дека кошаркарската топка е жешка. Внимателно во круг 

пренесувајте ја од еден на друг, без притоа да ви падне истата на 

земја. Забрзајте го пренесувањето на топката. Подавајте ја топката 

побрзо и побрзо! Покажете облека (дрес) на кошаркар. Од корпа 

за отпадоци или некоја друга корпа, импровизирајте кош. 

Поставете го на извесна оддалеченост. Погодувајте во кошот. 

Забележете ги погодоците на секој кој уќествува во играта. Потоа 

поместете го кошот на поголема оддалеченост. 

4. Пред децата покажете топче за тенис и за пин г- понг. Пред  да ги 

откриете рекетите за  тенис и пинг понг, децата нека откријат за кој 

спорт се работи. Пред децата демонстирајте скок на тениско и 

пинпонгарско топче. Ако можат, децата нека се обидат со рекетите 

да префрлат топчиња преку некоја препрека. 

 

- Од разни весници и други спортски списанија, децата нека исечат 

слики на кои се преставени некои спортови, односно спортисти. 

Доколку децата собираат слики залепете ги на неколку листови и 

од нив направете албум. За секоја слика, децата нека дадат свој 

коментар. Албумот насловете го „Мојот омилен спорт“. 

 

-   Илустрација на тема  „На фудбалки натпревар“ 

- Понудете разновидна спортска облека и спортски реквизити: 

тренерки, патики, топки, дресови, спортски чаорапи. Играјте игра  

„Во спортска продавница“. Децата нека се облекуваат во 

разновидна спортска облека. 

 - Понудете топчиња за пинг понг, понудете лепак, хартија, платно, 

фломастери. Направете разни ликови. На долниот дел од 

топчињата направете отвор и спротнете го показалецот. Ќе 

добиете персонифицирани напрстоци! Готовите ликови  можете да 

ги користире во некоја драмска активност. 

 

- Понудете фудбалска топка, кошаркарска, тениско и топче за пинг 

понг. Споредувајте ја тежината на топките. Која топка е најлесна, а 

која најтешка? Која скока повисоко? Која топка може да отиде 

најдалеку? Мерете и споредете! 

 

  -Подгответе листови и нацртајте на една страна: фудбалска топка, 

кошаркарска, пинг понг топче и тениско топче, а на другата страна 



на листот статива, кош, ракета тенис и лопатки за пинг понг. 

Поврзете, на која топка што и одговара. 

 

- Направите излог  на спортска продавница од рани разни спортски 

рекивизити кои ги имате дома: топки, дресови, тренерки, патики.  

Меѓу нив поставете и други предмети како на пр: храна, играчки и 

сл.  Предметите кои не припаѓаатт во дадената група треба детето 

да ги одвои 

 

  На крај може да научите една стихотворба. 

 

Фрлај, фрлај 

Фрлај, фрлај, високо 

шири раце широко 

со рачиња плес, плес, плес  

со ноџиња трес, трес, трес. 

 

Една рака, друга рака 

да не падне држи вака 

со рачиња плес, плес, плес 

со ноџиња трес, трес, трес. 

 

Клекни доле, седни си  

нозе вака рашири 

напред, назад, лево, десно 

се тркала лесно, лесно 

 

 Топка 

Топко мила,  

со детски раце галена. 

Ќе играме, пееме  

и весело ќе се смееме. 

 

Ти си наша другарка 

скокалка и летачка, 

ние ќе те сакаме,  

чуваме и галиме. 



Потребни 

материјали 

Разни видови топки,  спортска облека, обувки, пинг понг, тенис, слики..... 

Прикачување на 

слика, линк, или 

видео 

 

 

 

 


