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Учете ги вашите деца на знаење не со сила ,туку со
игра.(Платон)
Секое дете е на свој начин креативно ,некое е надарено за спорт ,некое за музика,а
друго за сликање.Креативноста речиси секогаш е одлика на отворена и оригинална
личност со весел темперамент.Креативноста дава слобода на детската фантазија која се
изразува низ игра.Играта е базична за урамнотежен раст и развој на секое дете.Со
играта детето ja јакне:
самодовербата,и колку повеќе си игра толку е поквалитетно неговото детство.Живееме
во време кога родителите внимаваат да не ја пропуштат фазата на ран спорт(време кога
трајно се развиваат некои спортски вештини, но тоа оди паралелно со играта,и игрите
на детето со врсниците во градинката или надвор од неа).Не смее да се зпостави
најобичната игра која е слободна,и со неа се вложува во здравјето на децата.Но тука е и
борбата со современата технологија.Колку порано детето ги добие таблетите или
телефоните,се помали се шансите да ја открие вистинската игра или спортот ,кој е
неопходен за здравјето и правилниот раст на детето.Најчесто во игрите се сретнуват со
правила ,а покасно кога посериозно ќе почнат со некоја спортска дисциплина ,тоа
носи најголеми придобивки кај децата почнувајќи од физичките до оние
умсвените,како и од социјалниот аспект на животот.
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Атлетичари и во нашата градинка
После истрчан мини маратон околу градинката,ова се децата од голема група градинка Сонце.
Aтлетиката е спорт каде доаѓа до израз индивидуата односно секој за себе ги покажува резултатите.
Атлетиката е базичен спорт,кралица на спорт-
товите ,темелна и најраспространета гранка.
Ја карактеризира основно човечко движење.
А ги опфаќа ,тркачки ,скокачки и фрлачки ди-
сциплини.Со атлетските вежби се стекнува си-
ла, подвижност,брзина,издржливост.Сето ова
Придонесува на јакнење на вољата кај децата
упорноста ,одлучноста.Значајно влиае на опш
тата психофизичка способност кај децата ,бид-
еќи се одликува со моторички движења кои
можат ,успешно да се применат,во тек на одреден процес,или било кој облик на вежбање.Полазен темел е за сите други
спортови,затоа ја нарекуваат Кралица на спортовите ,заради својата базичност и сеопфатност.Една од активностите
која се препорачува за оваа детска возраст секако дека е атлетиката,пред се кратките спринтови и скоковите ,а секако
тука се и наградите за добрите резултати.Децата полека го совладуваат и тој такмичарски дух.Ако прво се трчало за
збава и разонода сега би трчале за постигнување на цел.Полека кај нив се појавува свесноста за натпреварувачкиот
дух(она кога сакм да сум подобар од другиот ).Но овие деца во секој случај научија што е тоа маратон,и сватија дека за
тоа е потребна голема издржливост.
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Сметам дека овој индивидуален спорт ,е еден од подобрите начини
да детето од најмала возраст научи што е труд и напорна работа,и да

види дека успехот не паѓа од небо.Атлетиката е погодна како за
физички така и за психички развој на децата да се стекнуваат

работни навики и одговорности кои можеби ни смите родители не
можат да ги научат.
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Атлетските дисциплини се бројни,кои обично ги делиме на тркачки ,скокачки ,повеќебој,
Дисиплини кои се застапени на олимписки игри.

-кратки патеки спринт(100м,200м,400м.)
-средни патеки(800м,1500м,3000м.)

-долги патеки(5000,10000 и маратон)
-Штафети (4X 100м, 4 X400м).

Трки со пречки
100м.жени 110м мажи 400м.3000стиплчез.(вода)

Одење брзо  на 10 км,20км,50км.
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Фрлачки дисциплини

-Кладиво
-Ѓуле
-Диск
-Копје.



Е сега се наметнува прашањето
зошто атлетика?

Можеби сте се запрашале што е тоа што атлетиката ја
прави подобра од другите спортови,и зошто да ја избере
ме. Бидќи е еден од спортовите кој се појавил 776 год.
пред наша ера каде на олимпијадата биле најзастапени
атлетските дисциплини.Алтлетиката е еден од првите
спортови кои се појавиле бидеќи ги следи природните
движења на човекот какон ж што се трчање ,скокање ,
фрлање.Таа е спорт кој ја следи природноста на човечкото
тело.Во однос на другите спортови како во фудбал и,борење,гимнастика ,овде поретко се јавуваат повреди.
Поголем дел од тренинзите се прават на отворено,а со тоа се избегнува затворениот простор како и правливите
тесни простории ,децата во тие природни опкружувања се повеќе се поврзуваат со природата, а најпогодно е за деца
кои имаат било какви алергиски реакции.
Со атлетиката се развива цело тело,пред се вниманието е на брзината ,агилноста ,силата динамичноста како и на
издржливоста.Нема рано специјализирање во одредена дисциплина се до 15 години ,а за целото тоа време поволно
влиае на психо-физичкиот развој на децата.Иако е индивидуален спорт ,како екипа децата може да се
натпреваруваат во штафетно трчање.Ја развива дисциплината и личната одговорност,бидеќи секој се такмичи сам,а
со тоа превзема лична одговорност.Затоа е важно да детето се збогати со сето ова што го нуи овој спорт,пред се
лична одговорност и дисциплина кои се дел од градење на неговото психо-физичко здравје.
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Да резимираме што добиваат нашите деца со
атлетиката?

Целиот аражман околу атлетиката е на децата да им обезбеди- квалитетни активности во слободно
време во форма на игровни соодветни дисциплини и тимови каде ќе се овозможи спортска
подготовка на најмалите од најмала возраст да се засака овој индивидуален спорт.
За разлика од другите спортови атлетиката ,на почетокот не ги принудува децата да се
сопецијализираат и затоа има корист од нејзината непобитна предност –разноврсност.
Трчање ,скокање ,фрлање тоа се физички активности кои се основа не само за индивидуалните
дисциплини во атлетиката туку и за многу други спортови.
Целта е да се вклучат што повеќе деца ,нешто како разиграна атлетика од предшколска возраст,да
стане редовна и во програмата на школските деца.Таа помага не само децата да се вклучат во
тренинг ,туку и дека колку вежбањето да стане еден дел од нивниот здрав начин на живот.
Затоа се нарекува кралица на спортовите,затоа што целта е да се победиме самите себе во
трките,не тој до нас и затоа го има тој силен психолошки момент ,кој бара да постигнеме повеќе
одколку можеме да го дадеме целиот максимум.Со атлетиката се учи еден момент на почитување на
противникот,бидеќи сите атлетичари поминуваат на период борба со своите можности ,каде наема
фаули освен кон самиот себе.
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Времето посветено на АТЛЕТИКАТА не е
изгубено време

Трчањето е една од најосновните работни форми на се-
кој час по физичко воспитување,освен тоа поголемиот
дел од спортските активности се засновува на разни
видови на трчање.На пример фудбалот,одбојката,коша-
рката,атлетиката се изведуваат во сите правци,напред
назад,настрана брзо и бавно,по крива или испрекината
линија.Таквото трчање влиае врз правилниот развој на
детскиот организам,и тоа не само врз органите за движ-
ење,туку и врз другите органи ,како и врз сетилата,забе
лежувањето,мислењето.Да се стаса ,да се превтаса , да се
допре,да се избегне,допир удар,судар или фаќање.Тоа е
активност на целиот организам.Трчањето е најполезната
и најзравата вежба за развивање и зајакнување на срцето,белите дробови
и органите за движење на долниот дел од телото.Во текот на трчањето дишењето се прод-
лабочува,така што во телото влегуваат поголеми количества кислород.Срцето побрзо и поубаво работи,
а крвотокот е пожив и позабрзан.Со тоа се потпомага и работата на бубрезите.
Трчањето го одстранува лошото расположение и ја смирува нервозата.
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лабочува,така што во телото влегуваат поголеми количества кислород.Срцето побрзо и поубаво работи,
а крвотокот е пожив и позабрзан.Со тоа се потпомага и работата на бубрезите.
Трчањето го одстранува лошото расположение и ја смирува нервозата.



Каков е интересот за  Атлетиката

Причината што се помал број на деца ја избегнуваат атлетиката е тоа што не можат да си играат
,во суштина како со игрите со топка.За да детето се вложи во овој спорт,треба тренингот да биде
забавен и креативен за да го привлече вниманието на детето.Најчести реакции кај родителите се

...’’Немој да трчаш,внимавај да не се испотиш?“или ’’Внимавај да не паднеш не трчај
пребрзо“,или  ’’Кој се збогатил од трчање“ .

Во тој момент се стекнува негативен момент од страна на детето, и поради недоволната
информираност од бенифитите на атлетиката ,треба да има правилни тренинзи кои на почеток

треба да бидат прилагодени на возраста на детето  за да не дојде до разочарување уште на
првиот тренинг.Атлетиката бара упорност и долготрајност ,посветеност ,резултатите се

неизбежни.Тоа го прават вистинските вљубеници во овој спорт кои ентузијастички се насочени со
поставување на реални цели.Првите резултати се видливи покасно ,а се почнува со поинтензивни
тренинзи од14-16 година.За овој спорт потребни се добри спринтерки (лесним патики ,шорцеви

и добра патека).Не се започнува пред шестата година ,за да се избегне таа рана
“специјализација“за да децата останат во овој спорт.Секако ова се во интерес на децата доколку

пројават интерес децата (доколку се посетуваат мини маратони и кратки трки)за да децата се
запознаат со овој спорт .Доколку трчањето би се разбрало како една природна работа која е

важна за напредок на нас и на нашите најмили во било која свера од животот учење или
информирање,постепено напредување ,истрајност и упорност,тогаш купете патики и отидете до

најблискиот стадион како за почеток.
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