
 МЕТОДСКИ ПОСТУПАК ОБУКЕ ТЕХНИКЕ КРЕТАЊА, СТАВОВА И 

БЛОКОВА У КАРАТЕУ 

 Принципи на којима се темељи процес учења моторичких вештина, физиолошке 

и психолошке законитости, као и карактеристичне етапе у процесу формирања 

моторичког стереотипа једном речју називамо методика обучавања у каратеу.  Примена 

одређених принципа у процесу усвајања и усавршавања технике каратеа, одређује 

следеће задатке: 

➢ Уз помоћ одговарајућих метода и средстава, код вежбача створити правилну 

представу о техници која се учи 

➢ У олакшаним условима, путем великог броја понављања, довести до динамичког 

стереотипа технике 

➢ Увежбавањем великог броја варијанти и комбинација технике у различитим 

условима, усавршити ниво технике до могућности флексибилне, ситуационе 

примене. 

 Основни дидактички принципи (свестраности, свесне активности, поступности, 

очигледности, систематичности) директно се наслањају на процес формирања  

моторичког  стереотипа. Актуелност примене основних дидактичких принципа 

проистиче и из специфичности технике каратеа, која се састоји у следећем: 

➢ Процес технике каратеа обухвата велики број техника (ставови, ударци,  

блокови, чишћења, кретања), као и велики број формалних вежби (ката). Оваква, 

широка техничка база проистиче из специфичне генеалогије каратеа као 

борилачког  система  и спиритуалних метода вежбања. 

➢ Технике каратеа се одликују посебном кординацијском сложеношћу,с  обзиром  

да обухватају и ручне и ножне технике, као и подједнаку заступљеност техника 

левом и десном руком, односно ногом. Поред тога, карате се одликује употребом 

великог броја ударних површина, што свакако, даје додатну методичку 

сложеност процесу њихове припреме за практичну примену приликом задавања 

блокова и удараца. 

➢ Извођење појединих елемената каратеа захтева велике амплитуде покрета. Ово 

се посебно односи на извођење удараца и блокова ногама. Због тога, посебна 

пажња се мора посветити повећању специфичне разгибаности појединих 

мишићних група. 

➢ Постојање ката, као такмичарске дисциплине, даје посебну методичку 

сложеност процесу учења и усавршавања каратиста. Велики број различитих 

ката (по режиму извођења  и  специфичним  захтевима  изискује  изузетну  

методичку  умешност  и доследну примену свих дидактичких принципа у 

процесу њиховог учења и специфичног усавршавања за такмичарско извођење. 

4.1. Методика обучавања техника кретања 

 Посматрајући двојицу каратиста на такмичењу или слободном увежбавању 

током тренинга, примећијемо специфичан начин кретања. Кретање представља један од 

елемената технике одбране и напада. 

 Са методолошког аспекта кретање је интегрално обухваћено учењем и 

усавршавањем удараца и блокова. Наиме, после почетне фазе учења ових елемената у 



месту, наставља се њихово усавршавање, кретањем из става у став. У каснијим фазама 

савршавања, наставља се увежбавање технике напада и одбране са партнером, преко 

сложенијих облика кретања.  

 У практичној примени карате вештине (спортској или реалној) није могуће 

говорити о строго дефинисаним формама технике кретања, обзиром да се ради о 

нестереотипним и непредвидивим режимима. У тим случајевима, под техником 

кретања, подразумева се онај део квалитета техничке оспособљености који омогућава 

одржавање оптималне дистанце, избегавање противничког напада и ефикасно извођење 

противнапада. 

4.2. Методика обучавања техника ставова 

Зенкуцу дачи  

 У циљу лакшег и ефикаснијег савладавања става Зенкуцу дачи треба применити 

следећи методски поступак обуке: 

 Вежба 1: Из става хеико дачи искорачити левом ногом директно у став Зенкуцу 

дачи. Затим вратити леву ногу у почетни став, а потом искорачити десном ногом у став 

Зенкуцу дачи. 

 Вежба 2: Почетни став за ову вежбу је леви Зенкуцу дачи став. На команду 

ЈЕДАН вежбач докорачи десном ногом до леве у луку који подсећа на полумесец, у 

такозвани неутрални положај када се нога налази поред ноге. На команду ДВА истом 

ногом се креће напред лучно и поставља прво предњи део стопала, а затим и цело 

стопало на тло (преносећи тежиште више од 50% на истурену ногу) и долази у позицију 

десни Зенкуцу дачи. Приликом извођења ове вежбе је веома важно да се висина става 

не мења, већ да се вежбачева глава креће напред, на истом нивоу током извођења целе 

вежбе. 

 Вежба 3: Ова вежба је идентична предходној, с разликом што се вежба изводи у 

целини, на једну команду тренера. 

Кокуцу дачи 

 Вежба 1: Из става спетног (стопала су под углом од 450), вежбач пренесе 

тежиште на десну ногу, а левом искорачи и благо је савије заузимајући став Кокуцу 

дачи. Врати леву ногу у почетни став, рашири стопала и понови вежбу на другу страну. 

 Вежба 2: Заузети став Кокуцу дачи и на команду тренера – ногом која је назад у 

ставу прикорачити истуреној нози. Ротирати стопала за 900. На следећу команду 

тренера искорачити десном ногом у став Кокуцу дачи десни. 

 Вежба 3: Вежбати у целини. 

Киба дачи 

 Вежба 1: Из природног става (ширина кукова) на команду тренера се откорачи у 

став који заузима две ширине кукова, колена се савијају, равнотежа се равномерно 

расподели на оба стопала. 

 Вежба 2: Из става Киба дачи бочног креће се бочним кораком у исти став. На 

једну страну, а потом на другу страну. Кретање се врши прекораком. 

Кумите дачи 

 Ово је један од новијих ставова који се често користи у борби и познат је као 

релаксирајући став. Приликом обуке става Кумите дачи јавља се неколико грешака о 

којима треба водити рачуна. Најчешће се чине следеће грешке: 



 - Почетници често преносе тежиште ка предњој или задњој нози у ставу. 

 - Труп савијен напред, назад или у страну. 

4.3. Методика обучавања технике блокова 

Гедан бараи 

 Вежба 1: Вежбач је у ставу Хеико дачи, левом руком испруженом напред, а 

десном на куку. На команду тренера вежбач подиже десну руку на лево раме испод 

левог уха. На следећу команду десну руку спушта ка доле клизећи преко своје леве 

руке, која се истоверемено враћа на кук. Блок завршава на десној пројекцији тела. 

Затим десну руку подиже из блока напред и понавља вежбу на другу страну. 

 Вежба 2: Вежбач је у ставу Зенкуцу дачи, левом ногом у искораку. Лева рука је у 

позицији Гедан бараи, а десна је на куку. На команду тренера вежбач привлачи своју 

десну ногу до леве, истовремено постављајући десну песницу испод левог уха. На 

следећу команду вежбач искорачи својом десном ногом у десни став трудећи се да, 

заузимањем става, изведе блок Гедан бараи. Иста вежба се изводи и на другу страну. 

 Вежба 3: Идентична са предходном, уз то да се цео покрет изводи на једну 

команду. 

 Вежба 4: Лева рука је опуштена ка доле, као да њоме се показује десна нога 

партнера. Партнер хвата руком за подлактицу. Вежбач подигне десну руку дланом ка 

левом уху. Десном руком се крене надоле и снажно склони рука партнера подлактицом. 

Кад се ослободи од хвата његове руке, врати се лева рука у полазни положај. Ова вежба 

помаже да се схвати суштина блока Гедан бараи. 

 Вежба 5: Окрет. Вежбач је у ставу Зенкуцу дачи, левом ногом у искораку. Лева 

рука је испружена као после блока Гедан бараи, а десна је на куку. На команду тренера 

вежбач десну песницу поставља испод левог уха, окреће главу у десно и премешта 

своју десну ногу за две ширине става у лево. Истовремено, горњи део трупа ротира за 

1800 и изводи блок Гедан бараи. Посебно водити рачуна да се блок изведе на крају 

ротације. 

Уде уке 

 Методски поступак обучавања блока Уде уке је врло сличан методском 

поступку обучавања блока Гедан бараи. 

 Вежба 1: Вежбач је у ставу Хеико дачи. На команду тренера вежбач поставља 

десну руку на леви кук, истовремено испружајући леву руку напред. На следећи 

команду тренера десном руком изводи блок клизећи преко своје леве руке, која се 

истовремено враћа на кук. Блок завршава на десној пројекцији тела. Затим десну руку 

подиже из блока напред и понавља вежбу на другу страну. 

 Вежба 2: Вежбач је у левом Зенкуцу дачи ставу. Лева рука је у гарду савијена, а 

десна је на куку. На команду тренера вежбач привлачи своју десну ногу до леве, 

истовремено постављајући десну песницу на леви кук. На следећу команду вежбач 

искорачи десном ногом у став трудећи се да, заузимањем става, изведе блок Уде уке. 

Затим понавља вежбу другом руком. 

 Вежба 3: Идентична са предходном, уз то да се цео покрет изводи на један знак. 

Аге уке 

 Вежба 1: Вежбач је у ставу Хеико дачи. На команду тренера вежбач поставља 

десну песницу на десни кук, а леву у позицију блока Аге уке. На следећу команду десну 



руку подиже ка горе укрштајући је са левом руком, као да изводи ударац ка горе. Блок 

завршава изнад чела, ротацијом песнице на крају покрета прстима према напред. Затим 

леву руку пребацује на супротан кук и понавља вежбу другом руком. 

 Вежба 2: Вежбач је у ставу Зенкуцу дачи, левом ногом истуреном напред. Лева 

рука је у позицији блока, а десна је на куку. На команду тренера вежбач привлачи своју 

десну ногу до леве, истовремено укрштајући руке испред груди. На следећу команду 

вежбач искорачује својом десном ногом у десни став трудећи се да, заузимањем става, 

изведе блок Аге уке. Вежбу понавља и на другу страну. 

 Вежба 3: Блок се може изводити стојећи у месту, али такође и у покрету. Заузме 

се став очекивања. Противник врши ударац Чоку зуки у главу, у нападу. Да би се 

умањила његова брзина и извршила одбрана, вежбач врши закорак десном ногом у леви 

Зенкуцу дачи став, блоком Аге уке левом руком. Ако се правилно изведе блок није 

важно којом руком напада противник. Десна рука се враћа у полазни положај. 

Нормално је да оданде она задаје контраударац. Користећи принцип мењања нивоа, 

болље је задавати Ђаку зуки десном руком у део тела испод ребара. 

Сото уке 

 Вежба 1: Вежбач стоји у Хеико дачи ставу. Леву руку опружа испред тела, а 

десну руку подиже до главе тако да врх песнице додирује врх увета. Лакат се што више 

забаци иза линије главе. На команду се ради полако блок испред себе, тако да се лева 

рука ротацијом песнице повлачи на кук, а десна зауставља спољним делом песнице и 

подлактице на левој пројекцији тела, стим да се тело приликом блока искоси за око 45 

степени. Потом се вежба изводи на другу страну. 

 Вежба 2: Вежбач је у левом Зенкуцу дачи ставу. На прву команду креће у 

прекорак и на самом почетку припрема руке за блок (као у вежби 1), зауставља се кад 

ногу привуче до ноге са постављеним рукама за блок. На другу команду полако врши 

искорак у став и изводи блок испред линије тела, тако да се и блок и став завршавају 

истовремено. Вежба се изводи на обе стране. 

 Вежба 3: Извођење вежбе број 2 у целини на једну команду. 

Шуто уке 

 Вежба 1: Вежбач је у ''Л'' ставу, левом руком напред, а десном на плексусу. На 

команду тренера вежбач подиже десну руку на лево раме испод левог уха. На следећу 

команду десну руку спушта ка доле у десну страну клизећи преко своје леве руке која 

се истовремено враћа на плексус. Блок се завршава на десној пројекцији тела. 

 Вежба 2: Ради се на команде, прелазак из става у став Кокуцу дачи. Ако крећемо 

из левог става, на прву команду десна нога долази до леве, а у исто време се десна рука 

поставља иза левог уха, дланом према образу, а лева рука се пружа дланом према поду. 

На другу команду десна нога искорачује у Кокуцу дачи став, а десна рука врши блок 

Шуто уке. Вежба се изводи на обе стране. 

 Вежба 3: Повезивање покрета у целину на једну команду. 

4.3.1. Вежбање блокова 

 Прва вежба: Вежбач заузима став Хеико дачи. Руке су у почетном положају, 

песнице окренуте ка горе прстима на месту испод ребара и оне не прелазе линију трупа, 

лактови су приљубљени уз тело, подлактице су паралелне. Може се вежбати пред 

огледалом, тако да се контролише положај руке која блокира и гледа како она иде по 



обрису трупа. Затим се изводи: Гедан бараи, Уде уке, Сото уке и Шуто уке. Блокови се 

изводе наизменично обема рукама. Код сваког забележеног покрета прави се кратак 

оштар издисај – киме. 

 Друга вежба: Ова вежба помаже у учењу како да се затежу мишићи подлактице 

у тренутку блока (да ''се осети'' противник). Друга варијанта ове вежбе развија реакцију 

и помаже обуци примене потребног блока у борби. Партнери су у ставу Хеико дачи, 

један наспрам другог, на растојању ударца руком. Обојица подигну леву руку до уха, 

лакат према назад. По луку се изводи унутрашњи блок, сличан Сото уке али ипак се  не 

окреће јако труп. Блок се направи унутрашњим делом подлактице, држећи песницу 

вертикално. Вежбачи један другога треба да изблокирају меснатим делом подлактице. 

Ова вежба изграђује координацију и чини да блок буде јак као и да се каратиста 

навикне на одређену дозу бола. Најважније је да ова вежба условљава да се стално 

размишља, без обзира на бол и физички умор, како се то иначе дешава у реалној борби. 

 Трећа вежба: Вежбачи стоје један насупрот другом у ставу по избору на 

растојању једног ударца. Договори се да један напада, а други се брани. Не 

повећавајући учесталост покрета, партнер ће задавати различите ударце наизменично 

левом и десном руком, док други изводи блокове. Вазна напомена је да се не сме 

навикавати на ударце рукама наизменично. У каратеу то није норма, нити правило. У 

датој вежби је то неопходно за увежбавање блокова. 

 Четврта вежба: Ова вежба је знатно сложенија, веома је блиска реалној борби. 

У почетку из става очекивања, а касније из било ког става, партнер напада, задаје било 

који ударац, или ударац са кораком унапред. Из става очекивања, а затим из било ког 

става, направи се корак уназад са блоком, а затим контранапад на месту или са кораком 

напред ако је сувиже велика удаљеност за контраударац. 

 Пета вежба: Ова вежба је већ припрема за спаринг. Њој треба посветити много 

времена на тренинзима. Вежбачи стану један насупрот другог у слободно изабраном 

ставу. Један напада а други блокира његов ударац, а затим се обојица врате у полазни 

став. У другом делу вежбе један ће поново да зада исти тај ударац, а други ће га 

аналогно блокирати, те ће извести контраударац. Вежбачи се врате у полазне ставове. У 

трећем делу све се понавља, други вежбач је у контранападу, али партнер треба да 

блокира тај ударац и изведе контранапад. Када се обраде сва три дела ове вежбе мењају 

се улоге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


