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УВОД 

Пливање, односно кретање човека по површини воде у хоризонталном положају сопственим 

покретима локомоторног апарата, условљава повећање морфолошких, функционалних, 

моторичких, психолошких, интелектуалних и социолошких карактеристика и способности 

личности у најширем смислу. 

Велики број школске деце из руралних средина не зна да плива, или има скромну технику 

пливања, што је један од главних разлога покретања овог пројекта обуке пливања. 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Програм обуке пливања има за циљ: 

 Организован рад са децом, стручно вођен од стране професора фискултуре 

 Усмеравање на здраве животне навике 

 Развијање моторичких способности 

 Складан и хармоничан развој тела у целини 

 Да кроз разноврсне облике вежбања деца схвате смисао, вредности и значај физичког 

вежбања за свој физички развој, личну и друштвену срећу – задовољство које им оно 

пружа. 

ЗАДАЦИ ПРОЈЕКТА 

Задаци обуке пливања: 

 Развој и одржавање физичких способности 

 Обука непливача 

 Усавршавање технике пливања 

 Формирање уверења о вредности физичког вежбања 

 Формирање навика да се физичким вежбањем бави 

Програм обуке пливања  код  деце доприноси развоју: 

 издржљивости 

 координације 

 покретљивости 

 снаге 

 брзине  

 умањује се страх 

 повећава се сигурност, више се верује у своје могућности 

 деца постају чвршћа, отворенија, комуникативнија 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАМА 

Програмом обуке непливача  биће обухваћени сви ученици непливачи млађих и виших разреда 

основне школе ,,Душан Јерковић`` из Костојевића. 

Програм је намењен деци узраста 7-10 година и од 10-14 година. Рад се планира са групама деце 

од 1. до 4. разреда и 5. до 8. разреда. Програм ће се реализовати у току школске 2020/2021, 1 

двочас седмично на базену. Може се претпоставити да ученици просечних моторичких 

способности, који нису доживели непријатна искуства са водом, могу савладати неопходне 

вештине и знање пливања за 20 до 30 часова. Што значи да ће ученицима бити потребно 10 до 15 

двочасова у трајању од сат ипо времена који ће се реализовати у временском периоду од 3 ипо 

месеца.  Цена једног часа је 4500 динара. Датум почетка реализације програма обуке пливања је 

15. фебруар 2022. године. 

Добра организација пливачких активности коју захтева и водени амбијент, ствара добре услове за 

развијање позитивних особина ученика. Ту се пре свега мисли на свесну радну дисциплину, 

организованост и систематичност у раду и животу, креативност, љубав према учењу и раду, 

правилан однос према себи и друговима, смелост, упорност, одважност тј. храброст, истрајност, 

осећај припадности групи, задовољство, ведро расположење. 

КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ 

Програм ће водити наставници физиког васпита Александар Максимовић и Божидар 

Марковић. Треба напоменути да је наставник физичког васпитања Александар лиценцирани 

спасилац на води Црвеног крста Србије. 

 

ФИНАНСИЈСКЕ ПОТРЕБЕ 

За реализацију програма обуке пливања неопходна су следећа материјално-техничка средства: 

 дипломе за успешно завршену обуку пливања (*20) 

 превоз деце 

 закуп термина на базену 

 хонорари за лица која учествују у реализацији програма 

За реализацију програма неопходна су предходно наведена материјално-техничка средства. Цена 

диплома износи 2250, 00 динара. Цена закупа термина на Градском  базену Ужице  је 22.500  

динара, док би превоз деце износио  105.000 динара. Укупан број учесника је 45 ученика од првог 

до осмог разреда, три групе по 15 ученика. Предвиђено је да свака група има по 5 термина на 

базену односно 10 часова. Цена обуке пливања по детету за 10 часова је 3000,00 динара. 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

Програм ће се реализовати у периоду од 15. фебруара 2022. године до 31. маја 2022. године 1 

двочас седмично на базену. Датум почетка реализације програма обуке пливања је 15. фебруар 

2022. године. 



УПРАВЉАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 
За управљање и реализацију овог програма  одређен је  Александар Максимовић, професор који је 

обавезан да поднесе извештај о ефектима пројекта.  

ЗАКЉУЧАК 

Пливање је забавна активност, али и много више од тога. Када дете научи да плива, оно стиче 

вештину за цео живот, јер пливање се никад не заборавља. Познавање вештине пливања са собом 

носи многе бенефите. Неки од њих су: 

1. Здравље – бављење пливањем смањује код деце ризик од појаве многобројних обољења као 

што су гојазност и дијабетес, помаже код астме, хипертензије, даје могућност да се исправе 

многи деформитети и уопште подиже укупну отпорност организма. Пливање је посебно 

здраво зато што развија и јача срце и плућа, тј. позитивно утиче на функционисање 

респираторног и кардио-васкуларног система. 

2. Општа физичка спремност – пливање и све активности човека у води и на води  утичу на 

правилан, складан и хармоничан развој и лепо држање тела. 

3. Безбедност на води – једна од најважнијих ствари код пливања је та што буквално може 

некоме да спаси живот. Безбедност на води подразумева не само знање пливања, него и 

познавање основних правила безбедности на и око воде, и то је нешто чему ће се приликом 

спровођења обуке пливања ученика посветити посебна пажња.  

4. Самопоуздање и мотивација – веома је велики трансфер самопоуздања код деце која 

добро пливају међу вршњацима, и на базену, реци, језеру или мору учествују у свим 

играма. Омогућите детету да научи добро да плива и учинићете много за развој његовог 

самопоуздања. Чим дете проплива природно задаје себи задатке да плива дуже деонице, а 

касније и да се трка са вршњацима. Та врста мотивације се преноси и на друге ствари у 

животу, као нпр. успех у школи или касније каријери.  

5. Пливање је темељ многих спортова – ово су само неки од спортова којима се дете може 

бавити уколико зна да плива : веслање, ватерполо, роњење, једрење, сурфовање, триатлон, 

скијање на води и слично. 
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