
Кондиција = 
Моторички способности

Координација
Сила
Издржливост
Брзина
Рамнотежа
Прецизност
Флексибилност

Формирање на нови 
движења 

Моторички навики



Дефиниција?

Видови?

Методи за развој?

Издржливост



Дефиниција

Сила/ Силина
1. Apsolutna
2. Maksimalna
3. Relativna

Silinata od  akcionen aspekt - faktori:
- Stati~ka sila

- Repetitivna silina
- Eksplozivna silina

1.Максимална сила
2.Хипертрофија
3.Силова издржливост

Дозирање: 

- Оптоварување
- Број на повторувања
- Одмор
- Неделна фреквенција
- Микроциклус
- Макроциклус



соучесник со другите способности
прв критеруим на снаодливост
во нови движења/не во веќе научени
(моторичка интегелегенција)

Координација -усогласување на внатрешни/
надворешни сили

Развој од мала возраст- решавање на прикладни задачи за возраста
Пораст на координацијата со суплемент на нови движења - учење

Способност да:
- се организираат силите во простор и време
- Повторно да се изведат движењата
- Способност да се престројат во нови движења 

голема варијабилност/обратен 
редослед/менување на ритамот/ 
различни почетни положби/ различна 
брзина/смален видокруг/по замор



Брзина / Рамнотежа
Рамнотежни положби
- лабилна
- стабилна
- индиферентна

1. Latentno vreme na  motorna reakcija
2. Brzina na  poedine~ni dvi`ewa
(osnovna brzina)
3. Frekventnost na  dvi`ewata
4. Sprinterska  brzina



Точно насочени 
движења

Прецизност/ Флексибилност

Статички           Динамички

Пасивни               Активни



Координација
Сила

Издржливост
Брзина

Рамнотежа
Прецизност

Флексибилност

Формирање на нови 
движења 

Моторички навики

Која од овие најмногу треба во овој процес?



Формирање на нови движења 

1.Подготвителна фаза
2. Фаза на реализација 
3.Оценување (резултат)



Формирање на нови движења 
1.Подготвителна фаза
2. Фаза на реализација 
3.Оценување (резултат)

Јасна цел
Потребна информација
Готова програма
Функционирање на сензорни корекции



енеаграм

Формирање на нови движења 

Моторичка навика

Стереотип

Условени рефлекси

Автоматизирани движења



Формирање на нови движења 
Моторичка навика

• Да се ОРГАНИЗИРА ВНИМАНИЕТО
• Да се создаде ПРЕТСТАВА за движењето
• Да се ОБЈАСНИ-ДЕМОНСТРИРА новото движење
• Да се направи обид-ДА СЕ ИЗВЕДЕ ДВИЖЕЊЕТО

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА / КОНЦЕНТРАЦИЈА / СТАБИЛИЗАЦИЈА / АВТОМАТИЗАЦИЈА

Автоматизацијата се согледува во Постојаност на движењето



Формирање на нови движења 
Автоматизирана моторичка навика

Кај наученото движење се препознава

• Постојаност на движењето – замор/ долго 
неупотребување
• Стабилност на движењето – повторливост, без 

измена на структурата
• Варијабилност- го надградува движењето во 

различни креативни форми



Формирање на нови движења 
Автоматизирана моторичка навика

Човекот секој пат, ги организира новите движења од големиот број на 
елементарни координациски команди кои биле стекнати (уцврстени) 
во текот на претходните пробувања – Bernstain 1960

Трансфер на (претходно) наученото

поголем фонд на научени движечки форми –
полесно совладување/ учење на новите форми



Прашања кои ќе се мотив:
- Како да подучувам/водам клиенти и деца на снег?
- Настап пред група.
- Безбедност на ски патека.
- Прв старт и возење на ски лифт
- Кога во хотел (крај на ски ден)?


