
ИГРА КАО МЕТОД У 
ШКОЛСКОМ СПОРТУ



 Појам методе игре у сфери васпитања одражава
методске особености игре, тј. оно што је разликује у
методском смислу (по карактеристикама
организације активности учесника, руковођења
њоме и другим педагошки суштинским својствима)
од других метода васпитања.

Метода игре није обавезно повезана са било којим
општеприхваћеним играма, нпр. фудбалом,
одбојком или елементарним играма.

 Она може да буде примењена на основи било којих
физичких вежби уз услов да оне могу да се уврсте у
организацију у сагласности са карактеристикама
ове методе.



Метода игре се користи у процесу физичког
васпитања за комплексно усавршавање кретања
при њиховом почетном учењу, за усавршавање
(психо)физичких способности јер се у методи игре
налазе повољне претпоставке за развој снаге,
брзине, издржљивости, координације.

 При обучавању са коришћењем методе игре на часу
се уводе вежбања која имају такмичарски карактер.

 Вежбања која могу да се изводе уз помоћ ове методе
одликују се разноврсношћу утицаја на физичке
способности учесника.

 Таква вежбања повећавају интерес за спорт и
физичку културу у целини, стимулишу процес
усвајања технике појединих елемената физичких
вежбања, доприносе тежњи за превладавање
тешкоћа за решавање постављених задатака.



КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТОДА ИГРЕ

1) Метода игре обезбеђује свестрани,
комплексан развој (психо)физичких
способности и усавршавање моторичких
умења и навика, с обзиром на то да се у
процесу игре оне испољавају не
изоловано , већ у међусобној спрези и
утицају. Међутим, у случају потребе
помоћу ове методе могуће је условно,
донекле, селективно да се утиче на
развој и унапређење одређених
(психо)физичких способности (бирајући
одговарајуће игре);





 2) Постојање у игри елемената супарништва
захтева од вежбача (учесника) знатне физичке
напоре, што је чини ефикасном методом за
развој (психо)физичких способности.



 3) Широки избор начина остваривања циљева,
импровизациони карактер акција у игри
доприноси формирању самосталности,
иницијативе, усмерености, инвентивности и
других важних личностних карактеристика.



 4) придржавање правила и услова игре даје
могућност педагогу да усмерено утиче на
формирање код учесника моралних
карактеристика (осећај узајамне помоћи и
сарадње, свесну дисциплину, вољу,
колктивност и др.).



 5) методи игре је својствен фактор задовољства,
емоционалности и привлачности и доприноси
формирању код учесника (вежбача) стабилног
интереса и мотива за физичко вежбање.



 6) «Тематска» организација где се активност
учесника организује у сагласноти са неком
условном темом (замислом, планом игре), у коме
је предвиђено достизање одређеног циља у
условима сталне и у значајној мери случајне
промене ситуације.

 Тематски садржај се позајмљује из околине са
одређеном представом неких практичних
активности и животних односа или ситуација
(нпр. Радне, свакодневне активности, имитација
лова и сл.), или се специјално формира полазећи
од потреба физичког вежбања, као нека условна
шема учесника – ово је карактеристично за
савремене спортске игре.



 7) Разноврсност начина остваривања циља –
могућност остваривања циља игре (победе)
обично није повезана са неким одређеним
начином деловања.

 Скоро увек постоје различити путеви
побеђивања који су допуштени правилима
игре која ограничавају само општу линију
понашања али не одређују чврсто конкретне
активности.



 8) Комплексан карактер активности: игра
укључује у себе различите кретне акције –
трчање, скокове, бацања и др.

 Понекад, међутим, метода игре се примењује и
на основу релативно истоврсних кретања или
акција (игре у којима се користи трчање
различитог интензитета који може да се
комбинује са ходањем између два наступа.



 9) Велика самосталност акција учесника,
високи захтеви за иницијативом,
сналажљивошћу је оно што метод игре
омогућава учесницима и даје им простор за
стваралачко решавање кретних задатака, а
при том стална и изненадна промена ситуације
у току игре обавезује да се задаци решавају у
најкраћем времену и са пуном мобилизацијом
моторичких способности.



 10) Моделирање индивидуалних и групних
односа, повећана емоционалност у већини
игара, мада и условно, али са високим
степеном психичке напетости, производи
активне односе међу појединцима и групама
који се стварају како по типу сарадње (између
играча једне екипе), тако и по типу
супрарништва (између противника и играма
парова и екипним играма), када се
супротстављају супротни интереси и када се
појављују и решавају игровни конфликти.



 Недостатак методе игре је ограничење при
учењу нових кретања, као и дозирање
оптерећења на организам.
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