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1 UVOD 
 

Če so cilji otrok, staršev in trenerjev vezani predvsem na željo po napredku, razvoju, 

spoštovanju odnosa do vsega, česar se otrok loti, potem je možno da bodo otroci hkrati srečni 

in uspešni. Če je trener in posledično otrok osredotočen zgolj na rezultat, potem nastopi težava. 

Vsi vemo, da je na stopničkah prostora samo za tri, kandidatov pa je precej več. Skratka, 

pomembno je, da se otrok v začetku športne kariere skozi trenerjevo vedenje in vedenje staršev 

osredotoča nase, na svoj razvoj, in ne toliko na rezultat.  

 

In kdo je tisti, ki lahko v prvi vrsti vpliva na otrokov razvoj, osredotočenost na lasten napredek 

in ne na rezultat? 

 

V prvi vrsti je to okolica (trenerji, starši…), še bolj pa tekmovalni sistem. Le ta bi  moral biti 

naravnan tako, da do določene starosti (na Norveškem, Nemčiji in Avstriji je ta meja denimo 

12 let) ni tekmovanj, kjer bi se beležili rezultati v smislu razvrstitve. To pomeni, da ni prvo- in 

ni zadnjeuvrščenega. Vsi otroci dobijo medalje, dogodek pa je zgolj preizkus.  

 

Trenutni tekmovalni sistem narekuje ritem in določa fokus vseh, ki so vpleteni v šport, se pravi, 

trenerjev, staršev in otrok. 

 

Trenerji bi morali biti tisti, ki bi znali otroku postaviti prave cilje – torej težnjo po napredku na 

različnih področjih, osvajanju novih znanj in podobno …  

 

Trenutni tekmovalni sistem je naravnan tako, da smo trenerji močno zavezani na doseganje 

dobrih rezultatov že v najmlajših kategorija, zato je tudi naš fokus bolj ali manj usmerjen na 

rezultate, pozabljamo pa na osnove, ki jih morajo otroci v najnižjih kategorijah skozi šport 

pridobiti. 

 

Vprašati se moramo ali bomo trenerji in starši preko trenutnega tekmovalnega sistema otroka 

nagrajevali zgolj za rezultate oziroma uvrstitev na zmagovalni oder ali za to, da so se 

maksimalno potrudili in dali vse od sebe?  

 

To je ključno vprašanje, na katerega je v trenutnem tekmovalnem sistemu sploh nemogoče 

odgovoriti, ker je smer jasno zastavljena.  

 

Cilj, ki smo si ga zastavili, je torej ta, da tekmovalni sistem naredimo prijazen otrokom, da bo 

omogočal razvijati prave vrednote, tiste vrednote, ki lahko dolgoročno vplivajo na otrokovo 

uspešnost tako v športu, kot tudi v življenju nasploh. Pri trenutni osredotočenosti na rezultate, 

razvoj na različnih področjih ni možen, zato je skrajni čas, da poskrbimo, da bodo naši otroci 

začeli pridobivati prava znanja, ki bodo tudi dolgoročno vplivala, sprva na otrokov, nato 

mladostnikov in kasneje razvoj zrele osebnosti. To je edini sprejemljiv način, ki nam lahko tudi 

dolgoročno ponudi oprijemljive rezultate in ni le tek na kratke proge, kot je to preveč izrazito 

v trenutnem sistemu. 
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Prav zaradi naštetih razlogov je želja po spremembi tekmovalnega sistema še večja. Vanj ne 

bodo vključena le motorična in tehnična znanja, temveč tudi razvojni, ter socialno psihološki 

vidik razvoja mladega športnika.  

 

Saj vsi vemo….. na zadnjo stopničko stopijo le tisti, s pravilno razvitim sistemom vrednot, ki 

v kasnejših obdobjih postanejo pomemben del razvoja športnika in osebnosti. Brez le tega je 

vrhunski rezultat velikokrat le naključje in pobožna želja. 
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2 ORGANIZACIJSKI VIDIK PROGRAMA SKOKEC 

 
2.1 POMEN GIBALNE/ŠPORTNE DEJAVNOSTI V OBDOBJU  DO 10 LET 

STAROSTI 

 

V predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – 

telesno, gibalno, spoznavno, čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in 

dojemanje sveta temeljita na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, 

izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah. 

Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja.  

 

Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. 

Razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih 

dejavnosti, v interakciji med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. 

V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z igro.  

 

Otrok z različnimi dejavnostmi v zaprtem prostoru in na prostem razvija gibalne in 

funkcionalne sposobnosti ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih 

zvrsti. Mnoge gibalne dejavnosti od otroka zahtevajo, da se zaveda drugih otrok in odraslih, da 

z njimi deli prostor in stvari, da sodeluje. Pri dejavnostih v paru ali skupini ima priložnost, da 

si skupaj z drugimi otroki prizadeva doseči cilj. V elementarnih gibalnih igrah spoznava smisel 

in pomen upoštevanja pravil, pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 

Otrok je ustvarjalen, ko išče svoje načine in poti za rešitev različnih gibalnih nalog, z lastno 

domišljijo odgovarja na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja.  

 

Otrokom moramo torej omogočiti takšne gibalne/športne dejavnosti, ki jim bodo predstavljale 

ustrezne izzive; ti ne smejo biti ne prelahki, ne pretežki, ampak ravno pravšnji. Pomembno je 

stimulativno okolje in spodbude, da otroci iščejo lastne poti pri reševanju gibalnih problemov. 

Včasih so trenerji otrokom natančno dajali navodila, kako naj izvajajo različne dejavnosti, več 

so demonstrirali, jih popravljali, danes pa je večji poudarek na samostojnem reševanju 

problemov in spodbujanju ustvarjalnosti. Igra je ključni element, saj otroka motivira za delo. 

Vse dejavnosti naj bodo torej izvajane preko igre na način, da je otrokov cilj uspeh v igri, naš 

pa, da otrok pri tem izvaja gibalne naloge, ki smo jih zastavili.  

 

2.2 NAMEN GIBALNEGA/ŠPORTNEGA PROGRAMA SKOKEC  

 

Otrok naj skozi program spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje 

pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek in motivacija za vključitev v naslednjo stopnjo 

programa. 

 

Cilji programa SKOKEC so naslednji:  

• Obogatiti program GIBALNIH dejavnosti  

• Skozi šport spodbujati psiho-socialni razvoj   

• Obogatiti in nadgraditi program tehničnih dejavnosti 

• Spodbuditi otroke k aktivnemu preživljanju prostega časa ne glede na vremenske razmere.  
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• Pri otrocih spodbuditi željo, navado in potrebo po športnem udejstvovanju v vseh starostnih 

obdobjih 

• Trenerje spodbuditi k sistematičnemu delu in celostnemu pristopu pri podajanju motoričnih, 

psihosocialnih in tehničnih vsebin  

 

Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne sposobnosti, še posebej koordinacijo gibanja ter 

seznaniti najmlajše s čim več različnimi dejavnostmi. Program SKOKEC temelji na 

elementarnosti in ne na tekmovalnosti! Pri predšolskih otrocih zaradi različnih razlogov ni 

priporočljivo posebej spodbujati tekmovalnosti (zdrava mera je dobrodošla), med drugim zato, 

ker bi zaradi različnih razlogov (biološki razvoj…) lahko manj sposobni zaradi pogostih 

porazov, doživljali travme in se tako začeli  izogibati športnim dejavnostim. V našem športu je 

to zelo pomemben faktor, saj lahko na ta način izgubimo potencialno uspešne skakalce, ki v 

nižjih kategorijah zaradi motoričnega in morfološkega deficita ne morejo dosegati dobrih in 

odličnih športnih rezultatov. V okviru programa SKOKEC morajo biti dejavnosti načrtovane 

tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika.  

 

Gibalni/športni program SKOKEC je namenjen otrokom od SEDMEGA do DESETEGA leta 

starosti in vsebuje tri stopnje: 

 

- Za otroke do 8. leta starosti 

SKOKEC bronasti 

SKOKEC srebrni  

SKOKEC  zlati  

 

- Za otroke do 9. leta starosti  

SKOKEC bronasti 

SKOKEC srebrni  

SKOKEC  zlati 

 

- Za otroke do 10. leta starosti 

SKOKEC bronasti 

SKOKEC srebrni  

SKOKEC  zlati 

 

 

Pri udejanjanju gibalnega/športnega programa SKOKEC sodelujeta SZS  in posamezna društva 

in klubi. Nad programsko zasnovo bedi poseben odbor SZS v sestavi: 

- Gorazd Pogorelčnik, 

- Matjaž Triplat, 

- Primož Triplat, 

- Gašper Vodan, 

- Rok Mandl, 

- Jernej Damjan, 

- Rolando Kaligaro. 
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Na nacionalni ravni skrbi za organizacijsko izvedbo programa SZS, na lokalni ravni pa klubi in 

društva  

 

Gibalni/športni program SKOKEC neposredno izvajajo društva in klubi člani SZS, ki 

organizirajo gibalne/športne programe za otroke do 10 let starosti. Program lahko izvajajo le 

izobraženi, oziroma usposobljeni strokovni delavci (trenerji z najmanj usposobljenostjo B).  

 

Izvajalci  programa SKOKEC (klubi, društva) dobijo vse informacije in gradiva pri odgovornih 

na SZS.  

 

Vadeči bodo skozi proces treninga za svoje znanje pri določenih motoričnih nalogah zbirali 

nalepke, ki jih bodo po končani nalogi nalepili na ustrezno mesto v knjižici. Naloge bodo 

prilagojene starostni stopnji.  

 

Bistvo zbiranja nalepk je splošen širok razvoj celotnega spektra gibalnih sposobnosti. Cilj je, 

da se otroci spoznajo z različnimi športnimi disciplinami, da je vadba pestra in vsestranska, da 

se skozi vadbo, ki bo otrokom zanimiva, razvija cela paleta motoričnih sposobnosti.  

 

 

Kriteriji za usvojitev nalepk na področju motorične vadbe (klubska raven): 

 

2.2.1.1 Bronasti SKOKEC    

Za vsako uspešno opravljeno nalogo znotraj posameznega sklopa, dobi otrok podpis trenerja, 

na ustreznem mestu v knjižici. Za usvojitev bronastega Skokca morajo otroci opraviti določeno 

število nalog znotraj posameznega sklopa. Uspešnost opravljene naloge oceni klubski trener. V 

primeru, da je otrok število nalog, ki so za usvojitev bronastega Skokca potrebne opravil, se mu 

ob koncu posameznega sklopa nalepi bronasta nalepka.  

 

2.2.1.2 Srebrni SKOKEC   

Za vsako uspešno opravljeno nalogo znotraj posameznega sklopa, dobi otrok podpis trenerja, 

na ustrezno mesto v knjižici. Za usvojitev srebrnega Skokca morajo otroci opraviti določeno 

število nalog znotraj posameznega sklopa. Uspešnost opravljene naloge oceni klubski trener. V 

primeru, da je otrok število nalog, ki so za usvojitev srebrnega Skokca potrebne opravil, se mu 

ob koncu posameznega sklopa nalepi srebrna nalepka.  

 

2.2.1.3 Zlati SKOKEC 

Za vsako uspešno opravljeno nalogo znotraj posameznega sklopa, dobi otrok dobi podpis 

trenerja, na ustrezno mesto v knjižici. Za usvojitev zlatega Skokca morajo otroci opraviti 

določeno število nalog znotraj posameznega sklopa. Uspešnost opravljene naloge oceni klubski 

trener. V primeru, da je otrok število nalog, ki so za usvojitev zlatega Skokca potrebne opravil, 

se mu ob koncu posameznega sklopa nalepi zlata nalepka.  

 

 

Vsak otrok ima posebno knjižico, kamor neposredni izvajalci programa (trenerji) zapisujejo 

oziroma potrjujejo opravljene naloge. Vsak otrok ima samo eno knjižico, naloge opravlja v 

okviru matičnega kluba oz. društva, ter na nivoju panožne zveze v okviru animacijskih 

dogodkov na nacionalni ravni. 
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Knjižice, nalepke za opravljene naloge, diplome za uspešno zaključeno stopnjo programa, 

otroci dobijo brezplačno. Stroške krije nacionalna panožna športna zveza.  

 

Bistvo gibalnega programa SKOKEC je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki poteka čez 

vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Pomembno je, da se neposredni izvajalci 

zavedajo, da morajo pozornost posvečati kontinuirani vadbi, ki mora potekati v igrivem in 

zabavnem vzdušju, če tudi bi nekateri otroci naloge zmogli že v prvih poskusih. Preverjanje 

predpisanih gibalnih nalog, ter kasneje podelitev nagrad in priznanj naj bo le sklepno dejanje 

daljšega obdobja vadbe.  

 

Priznanja in medalje za končan program se podelijo na zaključni animacijski prireditvi na 

nacionalni ravni in sicer po končanem poletnem obdobju v mesecu oktobru in po končanem 

zimskem obdobju konec meseca februarja. 

 

Neposredni izvajalci (klubi in društva), ki program SKOKEC sprejmejo v svoj letni delovni 

načrt, so dolžni upoštevati pravilnik in smernice, ki jih je izdelala delovna skupina 

strokovnjakov in potrdil odbor za skoke in NK.  

 

Knjižice potrjujejo trenerji v klubih in društvih, ter trenerji odgovorni za program Skokec na 

nacionalni ravni. Seznam vključenih otrok, ki sodelujejo v programu, se zapiše v dokument 

shranjen na SZS.  

 

 

2.2.1.4 GIBALNI/ŠPORTNI PROGRAM SKOKEC  

 

Gibalni športni program SKOKEC traja 3 leta in poteka na treh ravneh:  

– za otroke do 8. leta; pri čemer imajo otroci stari 6 in manj let naloge prilagojene njihovi 

starostni stopnji in se skozi leta nadgrajujejo 

– za otroke do 9. leta;  

– za otroke do 10. leta.  

 

Vse ravni se vsebinsko povezujejo in dopolnjujejo.  

 

Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobijo otroci podpis trenerja v knjižici. Program temelji 

na izbirnosti; da otroci uspešno zaključijo posamezen program, morajo izbrati določeno število 

nalog, za vsak program je število nalog posebej opredeljeno. Trenerji izvajajo didaktično 

zapeljan proces za vse naloge, otroci pa morajo za usvojitev nagrade in priznanja na vsaki 

stopnji usvojiti določeno znanje. Po uspešno zaključenih nalogah po posameznih sklopih otroci 

kot nagrado dobijo večjo nalepko bronaste, srebrne ali zlate barve. 

 

Ocenjevanje znotraj projekta Skokec bo potekalo na treh nivojih: 

Klubski nivo 

Na tem nivoju se bodo ocenjevala znanja tako na tehničnem, kot tudi motoričnem 

področju. Klubski trenerji bodo določene izzive ocenjevali sami, male nalepke vadeči 

dobijo na osnovi opravljene naloge. Naloge se opravijo po zaključku nekega obdobja 
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treninga, ko obravnavajo točno določeno tematiko. Podeli jih klubski trener. Športniki 

si vestno nalepke lepijo v knjižico. 

 

Regijski nivo 

Na regijskem nivoju se ocenjuje samo tehnična raven. Poteka v okviru animacijskih 

dogodkov, število le teh je enako, kot predhodno regijskih tekem. Znanje na podlagi 

določenih smernic ocenjujejo trije trenerji. Eden fazo vožnje po zaletu, drugi let, tretji 

doskok in v vožnjo v iztek. Dogodek se izvede v treh serijah, pri čemer se trenerji 

ocenjevalci menjajo po fazah. Ocene v vseh fazah naj bi bile od 1 do 6, pri čemer pomeni 

1 in 2 bronasti Skokec, 3 in 4 srebrni, 5 in 6 zlati Skokec. Povprečje ocen se posreduje 

klubskim trenerjem, tako bodo dobili informacijo o osvojenem znanju svojih 

tekmovalcih. Vsi nastopajoči so po tekmovanju nagrajeni z diplomami. Vsaka diploma 

je opremljena z vsemi tremi fazami skoka. Zraven faze skoke se nalepi nalepka v skladu 

z ocenami, ki jih je skakalec-ka dobil pri njegovih skokih. Npr.: pri fazi leta je dobil 

dvakrat 4 in enkrat 3; tako se nalepi ob fazi leta srebrna nalepka. Vzporedno s tem, ko 

se nalepke nalepijo na diplomo, športniki za vsak regijski animacijski dogodek dobijo 

ustrezne nalepke v knjižico. 

 

Nacionalni nivo 

Na tem nivoju se ocenjuje tako tehnični, kot tudi motorični del. Izvede se 2 x letno in 

sicer v mesecu oktobru, ko športniki absolvirajo poletni del priprav in konec meseca 

februarja, ko je že skoraj končan zimski del priprav. Oba dogodka naj bi bila izvedena 

v Planici. Zbrali bomo vse tri letnike tekmovalcev (do 8, do 9 in do 10 let). Ena skupina 

tekmovalcev bo dopoldan na tehničnem delu, druga skupina na preverjanju izzivov iz 

motorike. Vmes bo daljša pavza za kosilo, popoldan se skupini zamenjata. Ocenjevanje 

bo potekalo po istem principu, kot na regijskem oz. klubskem nivoju, le da bo kriterij 

ocenjevanja strožji. Izzivi za motorični del nalog se bodo sproti izbirali in bodo 

prilagojeni starostni stopnji. Po poletnem tekmovalnem obdobju bodo izbrani izzivi, ki 

jih lahko izvajamo poleti, po zimski periodi animacijskih dogodkov bomo preverjali 

tiste izzive, ki so vezani na program motorične vadbe v zimskem obdobju. Vsi skakalci 

bodo dobili večje nalepke, ki jih nalepijo v knjižico in jo tako z zadnjo animacijo znotraj 

posameznega obdobja dokončno popolnijo. Po končani animaciji na nacionalnem 

nivoju bodo vsi udeleženci nagrajeni s kolajnami, ki jim glede na ocene iz nacionalnega 

preverjanja pripadajo in praktičnimi nagradami. Tako se tudi zaključi neka perioda 

treningov za skakalce v teh starostnih obdobjih. Pri ocenjevanju bodo sodelovali vsi 

trenerji, nekateri na motoričnem, drugi na tehničnem področju. Organizacija bo slonela 

tako na organizatorju, kot tudi vseh klubskih trenerjih, da bo vse potekalo hitro in 

tekoče. 

 

Glede na to, da bomo natančno določili izzive na obeh področjih, natančno definirali 

naloge, ter specifizirali pomembne karakteristike, ki naj bi jih osvojili mladi smučarji 

skakalci, mora v prihodnje to postati temelj nacionalne šole smučarskih skokov v 

Sloveniji. 

 

Pravila Skokec: 

- Število animacijskih dogodkov bo ostalo enako, kot je bilo v teh kategorijah tekmovanj 
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• dva regijska animacijska dogodka v poletni sezoni in dva regijska animacijska 

dogodka v zimski sezoni 

• en nacionalni animacijski dogodek v mesecu oktobru in en nacionalni animacijski 

dogodek konec meseca februarja  

- Pravila, ki jih morajo upoštevati trenerji ocenjevalci 

• …….. 

- Licenca, ki jo mora imeti trener ocenjevalec  

• klubski in regijski nivo najmanj B licenca, Nacionalni nivo najmanj A pro licenca) 

- Navodila za ocenjevanje posameznih faz znotraj tehnike in posameznih nalog znotraj 

motorike 

• so definirana po posameznih sklopih za izvedbo vadbe motorike in tehnike 

- Prijave na dogodke kako in do kdaj 

• po elektronski pošti najmanj 24 ur pred začetkom dogodka 

- Podelitev priznanj 

• priznanja se podelijo na regijskih dogodkih v obliki diplom in pripadajočih nalepk, ki 

bodo pripete posameznim fazam smučarskega skoka 

• priznanja se podelijo na nacionalnih dogodkih v obliki medalj, diplom in praktičnih 

nagrad 

- Število skokov na animacijskih dogodkih 

• na animacijskih dogodkih se izvedejo trije skoki.  

- Vsi trije skoki se ocenjujejo po fazah, za pridobitev posamezne nalepke se izračuna 

povprečje vseh treh nastopov. 

- Oprema na animacijskih dogodkih 

• otroci lahko uporabljajo klasično skakalno opremo,  dovoljena je tudi opremo za 

alpsko smučanje. V prvi vrsti je pomembno, da je poskrbljeno za varnost nastopajočih. 

- Pozicije trenerjev ocenjevalcev tehnične izvedbe 

• trener, ki ocenjuje fazo vožnje po zaletu si poišče najbolj primeren prostor ob zaletu 

in sicer tako, da lahko vidi celotno fazo od priprave na skok, vzpenjanja na zaletno 

rampo, spuščanja in vožnje do odskočne mize 

• trener, ki ocenjuje fazo leta stoji na sodniški tribuni in ima dober pregled na celotnim 

letom 

• trener, ki ocenjuje doskok in vožnjo v iztek stoji ob doskočišču in ima nemoten pogled 

na fazo leta, doskoka in vožnje v iztek vse dokler se tekmovalec ne ustavi 

- Kateri podatki se lahko prijavijo 

• trenerji preko elektronske pošte prijavijo tekmovalca z imenom in priimkom, ter 

letnico rojstva. Podatki se uporabijo izključno za izdelavo vrstnega reda nastopajočih in 

se ne hranijo. 

- Vodja tekmovanja in TD opravljata funkcijo, kot doslej 
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3 VSEBINSKI VIDIK PROGRAMA SKOKEC 
3.1 DIDAKTIČNA NAČELA  

 

Didaktična načela so splošne značilnosti, ki jih upoštevamo pri posredovanju vsebin. Načeloma 

so podrejene vsebine, oblike in metode dela (Videmšek in Visinski, 2001). Pri učenju 

motoričnih in drugih aktivnosti so pomembna predvsem naslednja načela:  

 

3.1.1.1 Načelo primernosti in akceleracije  

Upoštevanje načela primernosti pomeni, da prilagajamo športno vzgojne programe otrokovi 

biološki starosti. Istočasno pa upoštevamo tudi načelo akceleracije oz. anticipacije, kar pomeni, 

da smo pri izbiri gibalnih dejavnosti nekoliko pred resnično stopnjo otrokovega razvoja.  

 

3.1.1.2 Načelo individualnosti  

Pri učenju motoričnih vsebin dajemo velik poudarek individualnemu izražanju otroka. Da  

lahko spremljamo individualno odzivnost, moramo zbrati o otroku čim več informacij, 

preučevati odzive otrok, pomagati vsakemu otroku, še posebej tistim, ki zmorejo manj oz. več, 

ter imeti nadzor nad napredovanjem gibalnih in drugih sposobnosti ter značilnosti.  

 

3.1.1.3 Načelo interesa, doživljajev in motivacije  

Pri otrocih, ki se vključujejo v neko gibalno aktivnost je posebno pomembna čustvena 

naravnanost, brez katere bomo otroka težko pripravili do sodelovanja. Naloga trenerja je, da z 

ustrezno motivacijo aktivira otrokova pozitivna čustva do gibalne dejavnosti. Motiviramo jih 

lahko z glasbo, oponašanjem različnih živali in njihovih junakov, uporabo različnih 

pripomočkov itd.  

 

3.1.1.4 Načelo aktivnosti otroka  

Potrebi po gibanju in igri sta temeljni otrokovi potrebi, zato naj bo otrok čim bolj gibalno 

dejaven. Če otrok ni aktiven se ne razvija in ne napreduje.  

 

3.1.1.5 Načelo socializacije  

Poleg razvijanja individualnih posebnosti, je potrebno otroka pripraviti tudi na življenje v 

nekem konkretnem družbenem okolju. Pri izvajanju gibalnih nalog prihaja do različnih 

socialnih stikov, sodelovanja, sklepanja prijateljstva, sprejemanja uspešnosti drugih itd.  

 

3.1.1.6 Načelo sistematičnosti in postopnosti  

Načelo sistematičnosti pomeni, da znamo logično razvrščati vsebine upoštevajoč zrelost otrok, 

njihovo gibalno predznanje, sposobnosti in značilnosti. Pri načelu postopnosti veljajo naslednja 

pravila: od bližjega k oddaljenemu, od enostavnega k sestavljenemu, od lažjega k težjemu in 

od znanega k neznanemu.  

 

3.1.1.7 Načelo nazornosti  

Vsebine morajo biti otroku demonstrirane in razložene nazorno, jasno in razumljivo.  

 

3.1.1.8 Načelo racionalizacije in gospodarnosti  

Načelo racionalizacije in gospodarnosti pomeni, da z najmanjšo možno porabo časa, sredstev 

in moči dosežemo maksimalni učinek. Racionalne so tiste oblike in sredstva, ki so za otroka 

zanimive in privlačne. 
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3.2 PRI ŠPORTU MLADIH NE SME BITI V OSPREDJU ŠPORTNI REZULTAT! 

(nasvet staršem in trenerjem) 

 

Ne enačite uspeha z zmago na tekmah in neuspeha s porazom. Tekmovanja so v športu mladih 

zelo dragocena za pridobivanje pozitivnih  izkušenj za življenje. Na vsaki tekmi nekdo zmaga 

in nekdo izgubi. Ampak  to ni vse, kar šteje. Bolj pomembna sta trud in prizadevnost otrok na  

tekmovanju ter njihov odnos do sotekmovalcev in nasprotnikov. Zato  se izogibajte 

poveličevanju zmag in negativnim kritikam ob porazih.   

 

Poskušajte se primerno vesti na tekmah. Ne žalite sodnikov, trenerjev ali  celo sotekmovalcev 

oziroma njihovih staršev. Potrudite se ohraniti dostojanstvo  in bodite zgled svojemu otroku. 

Naj bo vaš športnik ponosen na vas! Potrudite  se, da bodo tekmovanja dogodki, ki mu bodo 

ostali v lepem spominu.  

 

Ne poskušajte živeti svoje mladosti skozi otrokovo. Samo zato, ker ste  bili sami uspešni v 

športu (ali tudi manj uspešni), to še ne pomeni, da želi  vaš otrok enako.  

 

Če niste otrokov uradni trener oziroma če ima otrok trenerja, potem ne  trenirajte dodatno 

svojega otroka. Pustite trenerjem, naj opravijo svoje delo. Trenerji naj imajo vlogo trenerjev in 

starši vlogo staršev. 

 

Nikoli ne primerjate znanja ali sposobnosti svojega otroka z drugimi.  S tem ne boste naredili 

nič dobrega za otrokovo samopodobo. Tudi vam  to ni bilo všeč, če so to kdaj z vami počeli 

vaši starši. 

 

 

3.3 PREZGODNJA SPECIALIZACIJA oz. zakaj gojiti znotraj enega športa več 

različnih športov oz. razvijati motorično širino 

 

Prezgodnja specializacija v en šport (z redkimi izjemami) ni dobra pot. Otroci ne razvijejo 

čvrstih in raznovrstnih gibalnih osnov, zaradi česar se razvoj njihove športne uspešnosti v 

poznejših obdobjih upočasni. S prezgodnjo specializacijo so povezana tveganja za poškodbe 

ter za socialni in psihološki razvoj otrok.  

 

Mnogi starši in tudi trenerji zmotno menijo, da imajo v tekmovalnem športu možnosti le tisti 

otroci, ki so bili vanj vključeni že zelo zgodaj. Novejše znanstvene študije kažejo, da tisti otroci, 

ki so bili v zgodnjih letih zelo uspešni v športu, pogosto ne postanejo vrhunski športniki.  

 

Pretirana usmerjenost v treninge lahko vodi v socialno izolacijo in v opustitev športa. 

 

Kronične težave zaradi prevelikih in konstantno enakih obremenitev se pokažejo šele pozneje 

v življenju. 
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3.4 ZAKAJ OTROK POTREBUJE DOBREGA TRENERJA 

 

Trener je ključna oseba, ob pomoči katere otroci spoznavajo šport. Od njega je odvisno, kakšne 

bodo otrokova športna izkušnja, odločitev in motivacija za redno ukvarjanje s športom. 

 

Šport bo mladim koristen, če ga bodo vodili izobraženi trenerji, trenerji s pristno avtoriteto, ki 

jo lahko gradi le človek z značajem. Osebnosti mladih ljudi ne more oblikovati in voditi tisti, 

ki niti sam v sebi ni zgradil trdnega značaja. 

 

Trener ni samo učitelj/inštruktor športnih veščin, organizator in izvajalec športne vadbe, ampak 

tudi oseba, ki vzgaja ter ima velik vpliv na mlade ljudi v najbolj občutljivih obdobjih njihove 

psihološke rasti in dozorevanja.  

 

Čas, ki ga mladi športniki preživijo na treningih in tekmovanjih skupaj s trenerjem (15-letni 

športniki povprečno trenirajo 2–2,5 ure na dan, pet- do šestkrat ali 10–11 ur tedensko), je 

pogosto daljši od tistega, ki ga preživijo s starši. Zato se morajo trenerji zavedati svoje vloge in 

poslanstva ter se truditi, da so športnikom dober zgled za športno, moralno in pravično vedenje, 

za odgovoren odnos do dela, izkazovanje navad zdravega načina življenja in podobno.  

 

Od trenerja so odvisni tudi otrokova uspešnost v športu, občutek osebne kompetence, 

samospoštovanje in samozavest. Trener tudi vpliva na otrokovo vedenje na športnem terenu in 

zunaj njega, torej na oblikovanje njegove osebnosti.  

 

Trener mora biti zato tudi opora mlademu človeku pri izpolnjevanju njegovih osnovnih 

psiholoških potreb, pri učenju življenja in pri uresničevanju njegovih ciljev.  

 

To mlademu športniku prinaša ugodje, zadovoljstvo in dobro počutje – tisto, kar najbolj 

potrebuje za doseganje močne notranje športne motivacije in samozavesti (moči), ki jo 

potrebuje za življenjske izzive.  

 

Od trenerja sta odvisni kakovost socialnega in psihološkega razvoja ter celostna psihološka 

blaginja mladega športnika. 

 

Trenerji so tudi vzgojitelji – oblikovalci značaja mladih ljudi. Dober trener z lastnim vedenjem 

daje dober zgled mladim športnikom. Kot dober zgled mora imeti bogato znanje. Zlasti 

pomembna so njegova didaktično-metodična znanja, ki jih potrebuje pri poučevanju in 

treniranju športne tehnike ter taktike. Poleg tega mora biti trener mladih športnikov dobro 

podkovan s pedagoško-psihološkimi znanji, imeti mora široka obzorja in poglede, pri čemer je 

skrb za športnika na prvem mestu.  

 

Zgled mladim športnikom daje tudi s svojo filozofijo, vizionarskim pogledom vnaprej in 

jasnimi cilji. Glavni cilj trenerja mladih športnikov je razvoj športnika – njegovega 

samospoštovanja, socialnih veščin, športnega duha in značaja, šele potem športni rezultat.  

 

Če bo otrok ali mladostnik vsaj nekaj let deležen zgleda trenerja z značajem, humanega 

ravnanja z njim, vsebinsko in organizacijsko dobro izpeljanih programov, potem bo dobil vse 

tisto najboljše, kar lahko šport ponudi mlademu človeku − ne le odprtih vrat v svet vrhunske 
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športne ustvarjalnosti, temveč veliko več – v svet vsake ustvarjalnosti in zadovoljstva v 

življenju. Razvil bo vse tisto, kar mlad človek potrebuje za uspešen vstop v življenje. 

 

3.4.1 LASTNOSTI DOBREGA TRENERJA MLADIH ŠPORTNIKOV   

 

- Je zgled in vzor.  

- Je opora med odraščanjem. Zanima se za svoje športnike, spremlja tudi njihovo delo v 

šoli.  

- Je dober učitelj s širokim znanjem. 

- Je zahteven in odločen, a pravičen  in dosleden. 

- Rad ima otroke in z njimi uživa  v veščinah in znanjih, ki jim jih podaja.  

- Ima razumevanje za vsakega športnika ter mu omogoča rast in razvoj s pomočjo športa. 

Izkazuje navdušenje, optimizem in pozitiven odnos do vseh članov ekipe.  

- Skrb za športnika je pri njem na prvem mestu, šele potem športni rezultat in zmaga. 

- Uspešno se dogovarja z učitelji v šoli  in s starši ter razume in pomaga svojim 

varovancem pri reševanju težav. 

- Pripravlja zanimive in raznovrstne treninge, priprave s poučnimi in zabavnimi 

vsebinami, potovanja na tekmovanja so vedno nekaj posebnega. 

- Vsebino in zahtevnost vadbe prilagaja stanju biološkega razvoja športnika. 

- Pomembni so mu ekipna harmonija, enotnost v skupini, ki jo vodi, kohezivnost in ekipni 

duh.  

- Spoštuje osebnost in dostojanstvo vsakega športnika. Nikogar ne omalovažuje, ni 

sarkastičen in  se ne posmehuje ob neuspehih.  

- Dobro in natančno načrtuje delo,  tako da vsak pozna svoje naloge ter v kakšnem 

zaporedju in kdaj se bodo dogodki odvijali.  

- Je zanesljiv in točen, a si zna vzeti čas za svoje športnike tudi v svojem prostem času. 

 

 

3.4.2 NAPOTKI TRENERJU  

 

- izogibanje monotonim, enoličnim in dolgočasnim vajam; pestrost gibalnih nalog in 

pripomočkov,  

- malo govorimo (kratke in jedrnate razlage) in veliko demonstriramo (pravilno),  

- ustvarjamo sproščeno vzdušje, veselje in užitek na treningu  

- ne pozabimo na individualizacijo,  

- uporaba različnih pristopov,  

- nadgrajujmo znanje, saj s tem pridemo oziroma pridejo do napredka in posledično do 

veselja in samozavesti,  

- potrpežljivost in strpnost,  

- zavedanje, da jim vsaka sprememba predstavlja novo izkušnjo (katero mora otrok 

najprej usvojiti), posledica je lahko vidna tudi v spremembi obnašanja (bogatenje 

znanja, razvoj sposobnosti),  

- delamo z otroki in ne z odraslimi. 
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Znotraj vsake športne discipline je potrebno poiskati vsebine, ki bodo otroke animirale in jih 

ohranjale visoke motivirane. Poleg učenja osnovnih elementov posameznih vsebine naj se čim 

večkrat vsa znanja prenašajo skozi igro. Najbolj primerne za učenje in utrjevanje elementov 

znotraj posameznih športnih disciplin so elementarne igre. 

 

Gibalne sposobnosti, na katere se lahko z elementarnimi igrami vpliva znotraj vadbene enote 

so naslednje: moč, hitrost, nekatere pojavne oblike koordinacije, pa tudi preciznost, ravnotežje 

in gibljivost. Ker so za izvedbo vsakega gibanja običajno potrebne povezave različnih gibalnih 

sposobnosti, je potrebno vadbo za razvoj izbrane sposobnosti organizirati tako, da bodo vplivi 

nanjo bolj poudarjeni. S tem namenom je v igre potrebno uvrstiti taka gibanja, v katerih je 

izbrana sposobnost dominantnejša (prilagoditev pravil in gibanj želenemu cilju). Elementarne 

igre za razvoj gibalnih sposobnosti in za sprejem gibalnih informacij se, glede na nekatere 

njihove skupne značilnosti, delijo v naslednje tri skupine:  

- Štafetne igre, s katerimi se lahko vpliva predvsem na razvoj moči, hitrosti in 

koordinacije ter se utrjuje gibalne informacije; 

- moštvene igre, s katerimi se spodbudi vključitev celotnega spleta gibalnih sposobnosti, 

pri čemer se s pravili poudari pomembnost izbrane sposobnosti (krepitev iztegovalk rok, 

preciznost zadevanja koša ipd.) ali pa se ob njihovem aktiviranju omogoči osvojitev 

izbranih gibalnih informacij;  

- borilne igre, pri katerih je poudarjena predvsem moč, lahko pa je izpostavljen tudi razvoj 

»spretnosti« (ni gibalna sposobnost, temveč povezava hitrosti, gibljivosti in moči z 

inteligenco) in ravnotežja ali pa osvajanje gibalnih informacij s področja borilnih 

športov (Pistotnik, 1999). 
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4 PODROČJA RAZVOJA, KI JIH BOMO OBRAVNAVALI V OKVIRU 

PROGRAMA SKOKEC SO: 
 

4.1 OSNOVNO MOTORIČNI RAZVOJ 

 

Pri učenju otrok v zgodnjem otroškem obdobju se moramo zavedati, da vsaka najmanjša 

sprememba gibanja, prostora, načina dela, pripomočkov ipd. za njih pomeni novo izkušnjo in 

si tako gradijo novo bazo gibalnih program3. ov. Učitelj mora dodobra poznati strokovne 

prijeme, podučiti se mora o poznavanju otrok in njihovih značilnosti v obdobju zgodnjega 

otroštva (področje psihologije, sociologije, telesne in gibalne značilnosti otrok) ter o 

poznavanju izobraževalnih ciljev, namenov in vrednot (Makuc, Videmšek, Rodošek in Štihec, 

2011).  

 

 

4.2 SOCIALNO PSIHOLOŠKI RAZVOJ 

 

(se v projekt priključita V. Štemberger in A. Vičič) 

- pozitiven pristop in odnos do otroka,  

- urejenost, bonton,  

- pohvala ali kritika 

- potrpežljivost in strpnost,  

- čas, da se otrok celostno razvije,  

- zavedanje, da jim vsaka sprememba predstavlja novo izkušnjo (katero mora otrok 

najprej usvojiti), posledica je lahko vidna tudi v spremembi obnašanja (bogatenje 

znanja, razvoj sposobnosti),  

- pomoč sotekmovalcu 

- sodelovanje v ekipi 

- vzpodbuda ekipi in sotekmovalcem 

- obnašanje znotraj skupine 

- sprejemanje zmag in porazov 

( pri tem segmentu bo zelo pomembno trenerjevo delo, zgled, iznajdljivost, ali zna delovati 

povezujoče, izbor iger in delavnic za izgradnjo (grajenje ekipe)…. 

 

4.3 TEHNIČNI RAZVOJ (Rok Mandl) 

Natančno definirati obravnavana področja, zahteve in izzive…. 
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5 OSNOVNO MOTORIČNI RAZVOJ 
 

5.1 VOŽNJA Z ROLERJI  

 

Za otroka je rolanje priporočljivo predvsem zato, ker vpliva na razvoj ravnotežja, ki je ena od 

osnovnih motoričnih sposobnosti in je tesno povezana s sposobnostjo skladnosti gibanja in z 

razvojem intelektualnih sposobnosti pri otroku v zgodnjem otroštvu. Rolanje je za otroke zelo 

koristno tudi zato, ker povečuje odpornost organizma in kostno maso. Štejemo ga med 

»ravnotežne športe«, ki pozitivno vpliva na učenje drugih športov (drsanje, smučanje, 

kolesarjenje, ipd.).  

 

Pri začetnih urah učenja rolanja so poškodbe žal pre-pogoste. Zaradi prilagajanja na ozko, 

drsečo se podlago in lovljenja ravnotežja so začetni padci, odrgnine, udarci tesen spremljevalec 

učenja. Vsak učitelj oz. trener želi oz. mora poskrbeti za varnost. Zato je potrebno nameniti 

veliko pozornosti, da bo učenje potekalo varno od začetka do konca učenja. Za varno in 

sproščeno rolanje moramo upoštevati varnostne dejavnike: (določiti težavnost, natančno 

definirati naloge in izpisati didaktični postopek učenja posameznih elementov, poskrbeti za 

ustrezno varovanje, za ustrezno zaščito otrok…) 

 

Didaktični postopek učenja posameznih elementov rolanja, ki jih morajo tekmovalci po 

posameznih obdobjih usvojiti: 

 

5.1.1 Padec in vstajanje  

 

Izvedba: Pri padcu je pomembno, da pademo najprej na kolena, nato na komolce in nazadnje 

se dotaknejo tal dlani. Pri tem moramo paziti, da prste na rokah razpremo in jih ne stisnemo v 

pest. Glava je dvignjena in gleda naprej, da preprečimo udarec v brado.  

 

Pobiranje izvedemo tako, da najprej pokleknemo, nato postavimo en roler na kolesa, se z obema 

rokama opremo na stegno ter se z iztegnitvijo rok in prenosom teže rahlo naprej, počasi 

dvignemo in postavimo na kolesa še drugi roler. Ko smo enkrat vstali, se ponovno postavimo 

v osnovni položaj.  

 

Pogoste napake: Pomembno je, da se otroci začnejo najprej učiti pravilno padati in vstajati na 

nedrseči in mehkejši podlagi (travnata površina). Na ta način se izognemo nepotrebnim 

odrgninam ali celo poškodbam, do katerih lahko pride pri nepravilnem vrstnem redu 

postavljanja ščitnikov na podlago (kolenčniki, komolčniki, dlančniki). To je tudi najpogostejša 

napaka. Otroci se pri padcu velikokrat ustrašijo, iztegnejo roke in se poskušajo uloviti z dlanmi, 

brez blaženja padca na komolce. To pa lahko pripelje v najhujših primerih celo do zvina ali 

zloma roke. Druga napaka, ki je pri otrocih morda še bolj prisotna, je padec na zadnjo plat. Pri 

takem padcu si lahko poškodujejo trtico, zato je pomembno, da otroci večkrat ponovijo pravilen 

padec in vstajanje. Gibanje telesa naprej in pravilen vrstni red postavljanja ščitnikov na podlago 

mora postati avtomatsko in naravno.   
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Vaje in igre:  

 

Noč - dan  

Namen: urjenje pravilnega padca in vstajanja. Opis: na naš znak Noč, otroci pravilno padejo in 

na znak Dan otroci po pravilnem postopku vstanejo. Za popestritev igre naj učitelj čimbolj 

raznoliko narekuje povelja. Pravilen padec in vstajanje sta zelo pomembna elementa, zato ju 

izvajamo tudi med drugimi nalogami.  

 

Ježki in lisica  

Namen: urjenje pravilnega padca in vstajanja. Opis: otroci so ježki, trener pa lisica. Označeni 

prostor predstavlja gozd, kjer se ježki prosto gibajo, lačna lisica pa jih lovi. Otroci se rešijo pred 

zvito in lačno lisico tako, da pravilno padejo na tla in se zvijejo v klobčič. Ko je nevarnost mimo 

in se lisica umakne, se ježki prebudijo in ponovno prosto tekajo po gozdu. 

 

 

5.1.2 Začetni rolerski korak 

 

Izvedba: rolerje postavimo v razkoračni položaj in jih nekoliko nagnemo noter, da so kolesa 

postavljena na notranje robove. Sledi prenos teže na bodočo stojno nogo in istočasno rahlo 

odrivanje vstran. Paziti moramo na naklon telesa naprej in rahlo upognjenost kolen, ki gledajo 

naravnost v smeri rolerjev. Roke so v predročenju rahlo pokrčene, pogled pa usmerjen naprej.  

 

Pogoste napake: najpogostejša napaka je, da otrok dviguje smo eno nogo in prenosa teže z noge 

na nogo ni. Z nogo, katere ne dviguje, samo drsi po podlagi. Zato moramo otroka neprestano 

opozarjati na prenos teže z rahlim dvigovanjem odrivne noge. Velik poudarek moramo dati tudi 

rahlemu naklonu naprej, saj bo tako začetniških padcev manj. Z začetnim rolerskim korakom 

se začne prvo premikanje oz. drsenje na drseči podlagi.  

 

 

Vaje in igre:  

 

Medvedi gredo na sprehod  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka. Učni pripomočki: stožci. Opis: otrok v 

razkoračnem položaju izmenično dviguje noge (se ziba) in se na ta način poskuša premikati v 

smeri naprej. Z oponašanjem medveda se otroci gibljejo poljubno po prostoru. Za popestritev 

naj otroci zraven tudi brundajo. Ko so otroci dovolj stabilni, postavimo na tla stožce, ki 

predstavljajo rožice. Naloga medvedov je, da poberejo vse rožice in jih prinesejo učitelju.  

 

Ura tik-taka  

Namen: občutenje prenosa teže z ene noge na drugo. Opis: otrok v razkoračnem položaju z 

izmeničnim dvigovanjem nog in vrtenjem celega telesa v določeno stran, riše krog. Naloga 

postane zanimivejša, če rečemo otroku, da mora narisati uro ali pa sonce. Vajo ponovimo v obe 

smeri.  

 

Čaplja  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opis: otrok v osnovnem položaju dvigne eno nogo 

in poskuša čim dlje vztrajati v ravnotežnem položaju. Otrokom rečemo, da oponašajo čapljo ali 
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štorkljo. Za popestritev lahko izvedemo tekmo, kdo bo zdržal najdlje časa. Vajo izvajamo na 

obe nogi.  

 

Kača  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka in menjavanje smeri. Učni pripomočki: stožci. 

Opis: za popestritev in motivacijo otrok lahko uporabimo tudi plastične stožce. Le-te postavimo 

vijugasto v obliki kače. Otroci se morajo z začetnim rolerskim korakom premikati okoli 

stožcev. Če stožcev nimamo, si lahko pomagamo s katerokoli drugo oviro ali pa kačo s kredo 

kar narišemo.  

 

Modri dirkač  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka in drsenje v osnovnem rolerskem položaju. 

Pomagalo: kreda. Opis: na podlago narišemo dve vzporedni črti v razmaku približno petih 

metrov. Otroci začnejo na prvi črti, se do druge z začetnim rolerskim korakom odrinejo, ter 

postavijo noge v osnovni položaj in poskušajo drseti čim dlje. Učitelj na koncu s kredo označi 

dolžino drsenja vsakega otroka in jo zabeleži z njegovim imenom. Če otroci niso tekmovalni, 

lahko otrok tekmuje sam s seboj in vedno znova poskuša izboljšati svoj rezultat.  

 

Dan – noč  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka in vadba nižanja težišča s počepom. Opis: otroci 

prosto rolajo po prostoru in na naš znak Noč, počepnejo. Ko rečemo Dan, se otroci dvignejo v 

osnovni položaj. Učitelj naj čim bolj raznoliko narekuje povelja. Na začetku učenja to delamo 

na mestu, z napredkom v znanju lahko vajo izvajamo tudi med vožnjo. Hitrost povečujemo 

vzporedno z napredkom. 

 

Vlakec  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka. Opis: otroci naredijo več kolon, se primejo za 

boke in se vsi hkrati odrivajo naprej. Najprej poskusimo v vlakec vključiti samo dva otroka, 

kasneje tri, štiri itd.  

 

Poligon  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka, vadba nižanja težišča s počepom in menjavanje 

smeri. Učni pripomočki in pomagala: kreda, stožci, visoka ovira. Opis: otroci se postavijo na 

začetek poligona. Z začetnim rolerskim korakom vozijo slalom med stožci, odrivajo okoli 

polkroga in počepnejo pod oviro in pridejo v cilj. Poligon ponovimo tudi v nasprotno stran 

(začetek in konec se zamenjata).  

Poligone  lahko prosto izbirate, sestavljate, prilagajate znanju vadečih. 

 

 

5.1.3 Ustavljanje z zavoro  

 

Izvedba: iz začetnega osnovnega položaja preidemo v koračni položaj, pri čemer je prednji roler 

tisti, na katerem je zavora (običajno je to desna noga). Sledi prenos teže na zadnjo nogo in dvig 

prstov prednje noge, da se zavora dotakne tal. Nato se istočasno znižamo in obremenimo 

zavoro. Zavoro obremenjujemo toliko časa, dokler se popolnoma ne ustavimo. Paziti moramo 

tudi na naklon telesa naprej in na rahlo upognjenost kolen, ki gledajo naravnost v smeri rolerjev. 

Roke so v predročenju rahlo pokrčene. Pogled je usmerjen naprej.  
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Pogoste napake: otroci velikokrat pri postavitvi rolerjev v koračni položaj naredijo premajhen 

razkorak ali noge postavijo preveč narazen, pri obremenjevanju zavore, pa se jim prsti prvega 

rolerja zasukajo navzven in jih zato začne rotirati. Zato moramo biti zelo pozorni, da sta rolerja 

v dovolj velikem razkoraku, paralelno postavljena in da prsti gledajo naprej. Druga in tudi zelo 

pogosta napaka na katero moramo biti pozorni je, da otroci premalo obremenijo zavoro. Otrok 

mora toliko časa obremenjevati zavoro, dokler se ne ustavi.  

 

 

Vaje in igre:  

 

Cik- cak, režejo škarje  

Namen: urjenje koračnega položaja. Opis: otroci izmenično postavljajo rolerje v koračni 

položaj. Najprej dajo desno nogo naprej, nato levo, ponovno desno in tako naprej. Otrokom 

rečemo da so njihovi rolerji škarje, s katerimi režejo papir, torto, pico,…  

 

Hoja po vrvi  

Namen: urjenje koračnega položaja. Pomagalo: kreda. 39 Opis: otroci postanejo akrobati in 

morajo prehoditi vse vrvi v cirkusu. Vrvi predstavljajo že narisane črte na igrišču. Če črt ni 

narisanih, jih učitelj nariše sam s kredo. Črte naj bodo ravne in različnih dolžin. Naloga otrok 

je, da v koračnem položaju prevozijo vse črte. Nalogo izvajajo na obe nogi.  

 

 

Pazi, prepad!  

Namen: urjenje koračnega položaja in ustavljanja z zavoro. Opis: otroci se spremenijo v hitre 

lokomotive, ki dirjajo po tirih in ko pred sabo zagledajo oviro, se morajo čimprej ustaviti. Ob 

obremenjevanju zavore in nižanju težišča z eno roko potegnejo na zamišljeno zavoro, ki je nad 

glavo in rečejo Tu-tuuu. Znak za oviro damo mi s »Pazi, ovira!«. Na ta način otrok ne razmišlja 

o pravilni tehniki in se preko igre nauči zavirati, saj noče povzročiti nesreče.  

 

Zapelji avto v garažo  

Namen: urjenje koračnega položaja in ustavljanja z zavoro. Učni pripomočk in pomagala: 

kreda, stožci. Opis: avtomobili (otroci) so postavljeni za začetno črto. Na drugi strani igrišča so 

garaže, v katere morajo otroci zapeljati svoj avto. Garaža je v obliki narobe črke U in je na 

začetku samo narisana, kasneje, ko se otrok že zna ustaviti, pa jo sestavimo iz plastičnih stožcev. 

Pomembno je, da otroka neprestano opominjamo, da mora najprej narediti samo koračni položaj 

in šele nato obremeniti zavoro.  

 

Semafor  

Namen: urjenje koračnega položaja in ustavljanja z zavoro. Učni pripomočki: zelen, rumen in 

rdeč stožec. 40 Opis: mi smo policaj in držimo v roki zelen, rumen in rdeč stožec. Naša naloga 

je, da usmerjamo promet in kažemo stožce. Istočasno, ko stožec pokažemo, povemo tudi 

njegovo barvo, saj je mogoče, da je kateri od otrok za našim hrbtom in stožca ni videl. Zelen 

stožec pomeni, da otroci prosto rolajo po prostoru. Na rumeni stožec se pripravijo na start in 

prižgejo motorje (brm, brm). Ko dvignemo rdeči stožec, se morajo ustaviti. Kdor se je ustavil 

zadnji, plača policaju kazen (z rahlim udarcem po roki).  
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Taksi  

Namen: urjenje ustavljanja z zavoro. Pomagalo: kreda. Opis: otroci se razdelijo v pare. Prvi v 

paru je potnik in se postavi v osnovni položaj. Drugi, ki je za njim, je taksist. Z rokama ga prime 

za pas in ga počasi z začetnim rolerskim korakom potiska naprej. Ko prispeta na cilj, taksist ne 

sme pozabiti ustaviti avtomobila z zavoro. Za popestritev igre lahko na koncu narišemo ravno 

črto, ki predstavlja zid in če jo otroka prekoračita, razbijeta avto.  

 

Džungla  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka, ustavljanja z zavoro, nižanja težišča s počepom, 

vožnje po eni nogi. Opis: otroci rolajo poljubno po prostoru, ki predstavlja džunglo s številnimi 

ovirami. Tu najdejo rove, skozi katere se otroci peljejo v počepu in mlake, ki se jim otroci 

izognejo z dvigom noge. Ko pridejo do mosta, se morajo čez peljati v koračnem položaju, pred 

ogromno skalo pa se ustavijo. Naša povelja so: Pazi, rov! Mlaka na levi (desni) strani. Gremo 

čez most. Stop, skala!  

 

Poligon  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka, ustavljanja z zavoro, nižanja težišča s počepom, 

vožnje po eni nogi. Učni pripomočki in pomagala: kreda, stožci, visoka ovira. Opis: otroci se 

postavijo na začetek poligona. Z začetnim rolerskim korakom se odrinejo do prvih dveh 

stožcev, kjer dvignejo desno nogo. Sledi odriv do naslednjih dveh stožcev in dvig leve noge. 

Okoli polkroga gredo z začetnim rolerskim korakom, v ravnini počepnejo pod oviro ter 

nadaljujejo pot okoli drugega zavoja in se na koncu ustavijo. Če se otroci v cilju ne ustavijo, 

morajo z rolerji narisati uro (prestopanje v krogu na mestu). 

 

 

5.1.4 Vožnja po eni nogi  

 

Izvedba: po dovolj velikem zaletu drsimo v osnovnem položaju, prenesemo težo na stojno nogo, 

drugo pa dvignemo do višine kolena stojne noge. Za lažje lovljenje ravnotežja lahko postavimo 

roke v odročenje. Vožnja po eni nogi z rokami v predročenju. Vožnja po eni nogi z rokami v 

odročenju.  

 

Pogoste napake: najpogostejša napaka pri vožnji po eni nogi je robljenje. Otroci se težko peljejo 

naravnost, saj postavijo rolerje na notranjo stran koles. Zahtevati moramo postavitev koles na 

sredino. Velikokrat pa je težava tudi v obrabljenosti koles, zaradi katerih se otrok ne more peljati 

ravno. Pomembno je, da kolesa po potrebi zamenjamo oz. zamenjamo njihov položaj. Lovljenje 

ravnotežja na eni nogi je za začetnika težka naloga. Zato naj otroci na začetku sami določijo 

višino dvignjene noge. Ko jim nizek položaj noge ne predstavlja več problema, naj jo 

postopoma dvigujejo, do višine kolena stojne noge.  

 

 

Vaje in igre:  

 

Hoja po žerjavici  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opis: tla so prekrita z žerjavico. Naloga otrok je, da 

v osnovnem položaju izmenično dvigujejo eno nogo in se tako ne opečejo.  
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V paru  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opis: otroci v paru poskušajo čim dlje časa ohranjati 

ravnotežni položaj na eni nogi. Najprej se otroka postavita en nasproti drugemu in se primeta z 

obema rokama, nato se postavita bočno drug ob drugem in se primeta samo z eno roko. Za 

popestritev lahko izvedemo tekmo, kateri par bo zdržal najdlje časa. Vajo izvedemo na obe 

nogi.  

 

Kdo zdrži dlje?  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opis: otroci istočasno vzamejo zalet in na naš znak 

dvignejo eno nogo ter se poskušajo čim dlje peljati v tem položaju. Zmaga tisti, ki se je več 

časa peljal na stojni nogi. Vajo lahko izvedejo tudi v parih. Ko vajo obvladajo, jo izvajamo v 

rahli naklonini.  

 

Manekenke in manekeni  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Učni pripomočki: kreda. Opis: otroci so manekenke 

in manekeni, ki se sprehajajo po modni brvi. Vajo izvajajo tako, da vzamejo zalet in se po eni 

nogi peljejo po črtah narisanih na tleh. Če črt ni, jih narišemo. Vajo izvajamo na obe nogi.  

 

Čez oviro  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opis: na tla postavimo najprej dva stožca, mimo 

katerih se mora otrok zapeljati po stojni nogi. Noga, ki je dvignjena, gre nad stožci in se jih ne 

sme dotakniti. Po potrebi dodajamo stožce in tako povečujemo razdaljo vožnje po eni nogi. 

Vajo izvajamo na obe nogi.  

 

Po eni nogi  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opis: otroci se postavijo za štartno črto in izvajajo 

različne vaje ohranjanja ravnotežja na eni nogi. Pri vseh vajah si morajo otroci vzeti dovolj 

zaleta in roke postaviti v odročenje. Prva vaja: prednoženje skrčeno gor. Druga vaja: 

prednoženje. Tretja vaja: zanoženje. Četrta vaja: predklon vodoravno, zanoženje gor (lastovka). 

Peta vaja: odnoženje. Vaje izvajajo na obe nogi. 

 

 

5.1.5 Vožnja v počepu  

 

Izvedba: pri dovolj veliki hitrosti preidemo iz osnovnega položaja v vožnjo v počepu. 

Pomemben je rahel prenos teže telesa naprej in istočasno znižanje v kolenih. Rolerji so ves čas 

v širini bokov, roke pa za začetek v predročenju.  

 

Pogoste napake: najpogostejša napaka je, da se otroci ne znižajo v kolenih ampak spustijo nižje 

trup in glavo, zadnjica pa ostane visoka. Pogosta napaka je tudi premajhen prenos teže naprej 

in zato padejo nazaj na zadnjico. Za začetnike je lažje, če postavijo rolerje širše od širine bokov, 

roke pa postavijo med kolena. Vendar naj bo ta vaja samo v začetno pomoč.  
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Vaje in igre:  

 

Dan – noč  

Namen: urjenje počepa. Opis: otroci prosto rolajo po prostoru in na naš znak Noč, počepnejo. 

Ko rečemo Dan, se otroci dvignejo v osnovni položaj. Učitelj naj čim bolj raznoliko narekuje 

povelja.  

 

Nabiranje rožic  

Namen: urjenje počepa. Učni pripomočki: stožci. Opis: po vsem prostoru položimo plastične 

stožce, ki predstavljajo različne vrste rožic. Otroci po želji nabirajo stožce (rožice) in jih 

prinašajo učiteljici. Za popestritev lahko otrokom ukažemo, da naberejo točno določeno rožico. 

Modri stožec je na primer vijolica, rumen stožec je trobentica, bel stožec je marjetica, rdeč 

stožec je vrtnica,… Da se naše igrice ne bodo vsak dan ponavljale, lahko otroci nabirajo tudi 

sadje.  

 

Čim več počepov 

Namen: urjenje počepa. Učni pripomočki: kreda. Opis: na igrišče narišemo dve vzporedni črti, 

ki sta oddaljeni ena od druge štiri metre. Naloga otrok je, da vzamejo zalet do prve črte in 

poskušajo narediti čim več počepov do druge črte. Zmaga tisti, ki je naredil največ počepov. Če 

otroci niso tekmovalni, lahko otrok tekmuje sam s seboj in vedno znova poskuša izboljšati svoj 

rezultat. Po potrebi in znanju otrok, razdaljo med črtama povečujemo ali pa zmanjšujemo.  

 

Most  

Namen: urjenje počepa. Opis: otroke razdelimo v trojke. Dva se postavita drug proti drugemu, 

se primeta za roke in naredita most. Naloga tretjega je, da se pelje pod mostom, ne da bi se ga 

dotaknil ali padel. Vloge trojke se izmenjujejo. Višino mostu po potrebi in znanju otrok 

znižujemo ali zvišujemo. Podiranje rekordov Namen: urjenje počepa. Opis: otroci istočasno 

vzamejo zalet in se naš znak spustijo v počep. Zmaga tisti, ki se je najdlje časa peljal v počepu, 

ne da bi se vmes dvignil ali pa dotaknil tal. 

 

 

5.1.6 Nadaljevalni elementi  

 

Po osvojenih začetnih elementih sledijo nadaljevalni elementi, ki predstavljajo njihovo 

nadgradnjo. Z njimi se prav tako gibamo, zavijamo in ustavljamo, le da so nekoliko težji. Če 

sledimo vsem potrebnim postopkom in fazam učenja, se jih z lahkoto naučimo. Tudi pri 

nadaljevalnih elementih poznamo veliko gibalnih nalog in igric, ki olajšajo in popestrijo učenje 

najmlajših.  

 

Nadaljevalni elementi so: nadaljevalni rolerski korak, limonce naprej, ustavljanje na travi, lunca 

– zaustavljanje z obratom, paraleleni zavoj in skok.  

 

 

5.1.7 Nadaljevalni rolerski korak  

 

Izvedba: začetni položaj je isti kot pri začetnem rolerskem koraku, le da se v skočnem, 

kolenskem in kolčnem sklepu dodatno znižamo, kar nam omogoča močnejši in daljši odriv 
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odrivne noge vstran. To pripelje do daljšega drsenja na stojni nogi, saj je pot odrivne noge do 

priključitve k stojni nogi, daljša. Sledi prenos teže na nogo, ki smo jo priključili in odriv s prej 

stojno nogo. Roke imamo pred seboj rahlo pokrčene, pogled pa usmerjen naprej v smer gibanja. 

 

Pogoste napake: otroci velikokrat ne izvajajo odriva vstran (pravokotno na smer gibanja), 

ampak odrinejo nazaj, kar zmanjša odrivno moč. Druga napaka je, da se otroci ne znižajo v 

skočnem, kolenskem in kolčnem sklepu in tako ne morejo izvesti daljšega in posledično 

močnejšega odriva. Na obe napaki moramo biti pozorni in ju neprestano popravljati.  

 

 

Vaje in igre: 

 

Kdo zdrži dlje?  

Namen: ohranjanje ravnotežja na stojni nogi. Opis: otroci zadržijo pozicijo, do katere so prišli 

pri daljšem in močnejšem nakazovanju odriva vstran, pri čemer imajo težo telesa na pokrčeni 

stojni nogi, odrivno nogo, ki je stegnjena vstran, pa poskušajo dvigniti od podlage. Vajo 

ponovijo večkrat in na obe nogi. Otroci lahko tekmujejo med seboj, kdo zdrži dlje ali pa 

tekmujejo sami s seboj in poskušajo lasten rezultat izboljšati.  

 

Podaljšan odriv v stran 

Namen: urjenje daljšega in močnejšega odriva vstran. Opis: otroci se postavijo v osnovni 

položaj in se dodatno znižajo v skočnem, kolenskem in kolčnem sklepu. Najprej odrivajo vstran 

samo z levo nogo, nato z desno in na koncu izmenično. Za popestritev lahko izvedemo 

tekmovanje, kdo potrebuje manj odrivov vstran, da premaga določeno razdaljo.  

 

Ptički v gnezda  

Namen: urjenje daljšega in močnejšega odriva vstran. Učni pripomočki in pomagala: kreda, 

obroči. Opis: otroci krilijo z rokami in tako z nadaljevalnim rolerskim korakom prosto letajo 

po prostoru. Na tla narišemo kroge, ki predstavljajo njihova gnezda. Na naš znak »Ptički v 

gnezda!«, ptički hitro poletijo vsak v svoje gnezdo. Da bo naloga težja, lahko namesto narisanih 

krogov postavimo na tla obroče. Otrok se bo tako prisiljen ustaviti in počasi stopiti v obroč.  

 

Taksi  

Namen: urjenje daljšega in močnejšega odriva vstran. Pomagalo: kreda. Opis: otroci se razdelijo 

v pare. Prvi v paru je potnik in se postavi v osnovni položaj. Drugi, ki je za njim, je taksist. Z 

rokama ga prime za pas in ga z nadaljevalnim rolerskim korakom potiska naprej. Ko prispeta 

na cilj, taksist ne sme pozabiti ustaviti avtomobila z zavoro. Za popestritev igre lahko na koncu 

narišemo ravno črto, ki predstavlja zid in če jo otroka prekoračita, razbijeta avto.  

 

Vlak  

Namen: urjenje daljšega in močnejšega odriva vstran. Opis: otroci se postavijo v kolono po tri, 

se primejo za boke in z nadaljevalnim rolerskim korakom vsi hkrati odrivajo naprej. Za 

popestritev vlakce povečujemo z dodajanjem otrok. Na koncu lahko izvedemo tudi tekmo, 

kateri vlak bo hitreje prevozil določeno dolžino, pri čemer ne smemo pozabiti na pravočasno 

ustavljanje.  
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Katera skupina nabere več stožcev?  

Namen: urjenje daljšega in močnejšega odriva vstran. Učni pripomočki in pomagala: krede 

različnih barv, stožci. Opis: na eni strani igrišča na podlago s kredo narišemo dva kroga 

različnih barv. Otroke razdelimo v dve skupini in vsako skupino postavimo v svoj krog. Na 

drugo polovico igrišča, poljubno in čim bolj razpršeno, postavimo stožce. Na naš znak začnejo 

otroci pobirati stožce in jih prinašati v svoj krog. Pomembno je, da otroci naenkrat lahko 

poberejo samo en stožec in ga lepo postavijo v svoj krog. Ko so vsi stožci pobrani, preštejemo, 

katera skupina je nabrala več stožcev in tako zmagala.  

 

Kdo se boji črnega moža?  

Namen: urjenje daljšega in močnejšega odriva vstran. Pomagalo: kreda. Opis: na vsako stran 

dva metra pred koncem igrišča narišemo ravno črto. V primeru, da je igrišče preveliko, ga 

prilagodimo in po potrebi zmanjšamo vse štiri stranice. Med otroci izberemo Črnega moža in 

ga postavimo za eno črto. Ostali otroci stojijo na nasprotni strani črt. Igra se začne, ko Črni mož 

vpraša: Črni mož: »Kdo se boji Črnega moža?« Otroci: »Nihče!« Črni mož: »Kaj pa če pride?« 

Otroci: »Zbežimo!« Črni mož: »Kam?« Otroci: »Na drugo stran!« Za tem si gredo naproti in 

Črni mož jih skuša čim več uloviti. Otroci, ki so ujeti, se pridružijo Črnemu možu in mu 

pomagajo loviti ostale otroke. Igra je končana, ko je ujeti še zadnji otrok. Ta postane novi Črni 

mož. Pri igri se otroci lahko gibajo samo v smeri naprej in v določenem polju. Če se otrok vrača 

nazaj proti štartni črti ali pa prekorači meje označenega polja, je ulovljen.  

 

 

5.1.8 Limonce naprej  

 

Izvedba: rolerje postavimo v začetni V položaj na notranji rob koles. Sledi rahel prenos teže 

naprej, odriv v široki razkoračni položaj in nato priteg z obema nogama v »plužni« položaj. Pri 

tem je zelo pomembno gibanje dol-gor. Pri odrivu v razkoračni položaj gremo istočasno v 

kolenih dol in s trupom rahlo naprej. Pri pritegu pa se v kolenih dvignemo in telo vzravnamo. 

Roke so v predročenju rahlo pokrčene. Pogled je usmerjen naprej.  

 

Pogoste napake: najpogostejša napaka je, da se otroci premalo gibajo dol in posledično pritega 

na stegnjenih nogah ne morejo izvesti. Zato naj si med izvedbo sami govorijo doool-gooor. 

Tako otrok ne pozabi na pomembno gibanje. Prav tako pogosta in zelo pomembna napaka, ki 

se sicer dogaja, ko navezujemo več limonc skupaj je, da otroci ne postavijo rolerjev v začetni 

V položaj. Tudi to napako lahko odpravimo s številnimi vajami in igricami.  

 

 

Vaje in igre:  

 

Počepi  

Namen: usvajanje gibanja dol-gor. Opis: otroke razdelimo v trojke. Dva se postavita drug proti 

drugemu, se primeta za roke in naredita most. Naloga tretjega je, da se pelje pod mostom, ne 

da bi se ga dotaknil ali padel. Most naj bo vedno nižji. Po nekaj uspešnih ponovitvah zamenjamo 

postavitev otrok.  
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Hitre limonce  

Namen: občutenje dela nog, da rolerji narišejo limonco. Opis: otroci z začetnim rolerskim 

korakom vzamejo zalet, se postavijo v osnovni položaj in poskušajo narediti limonco. Učitelj 

najprej pokaže, kako izgleda limonca in nato otroci poskušajo ponoviti. Pri tej nalogi še ni 

poudarka na gibanju dol-gor, ampak je bolj pomembna oblika limonce.  

 

Polovica limonce  

Namen: urjenje odriva in pritega. Učni pripomočki in pomagala: kreda, stožci. Opis: rolerje 

postavimo v začetni V položaj, se rahlo spustimo v kolenih, nekoliko predklonimo in odrinemo 

z rolerji vstran. Odriv je zaključen, ko so rolerji v razkoračnem položaju. Za popestritev 

narišemo na tla črko V, po kateri se morajo otroci zapeljati. Črko V lahko tudi sestavimo iz 

stožcev. Da bo vadba bolj tekoča, naredimo več kolon z večjim številom črk V. Pomemben je 

poudarek na gibanju dol. Ko otrok izvede odriv v obliki črke V, sledi urjenje pritega. Vaja je 

podobna, le da je namesto črke V, črka A in namesto gibanja dol, je gibanje gor. Otrok se 

postavi na začetek črke A in se s pritegom nog skupaj in istočasnim dvigom v kolenih navzgor, 

poskuša dvigniti do osnovnega položaja. Priteg je veliko težji kot odriv in v večini primerov ga 

otroci ne bodo mogli izvesti. Zato ni potrebno, da pri pritegu vztrajamo predolgo, je pa 

pomembno, da ga poskušajo izvesti in da občutijo, kako jim odriv navzgor in istočasen priteg 

nog skupaj pomaga.  

 

Risanje limonc  

Namen: urjenje limonc. Učni pripomočki: stožci. Opis: otroci z mesta poskušajo narediti 

limonco. Tistim, ki jim limonce ne predstavljajo težav, lahko navezujejo v ravni liniji čim več 

limonc. Za popestritev in motivacijo uporabimo stožce, okoli katerih morajo otroci narediti 

limonce. Za malo bolj spretne pa postavimo stožce tako, da se v osnovnem položaju peljejo 

skozi prva dva stožca, nato odrinejo vstran čez druga dva stožca in ponovno pritegnejo v 

osnovni položaj med stožca in tako naprej.  

 

Taksi  

Namen: urjenje limonc. Pomagalo: kreda. Opis: igra je ista kot pri začetnem rolerskem koraku, 

le da namesto odrivov otroci izvajajo limonce. Otroci se najprej razdelijo v pare. Prvi v paru je 

potnik in se postavi v osnovni položaj. Drugi, ki je za njim, je taksist. Z rokama ga prime za 

pas in z limoncami potiska naprej. Ko prispeta na cilj, taksist ne sme pozabiti ustaviti 

avtomobila z zavoro. Za popestritev igre lahko na koncu narišemo ravno črto, ki predstavlja zid 

in če jo otroka prekoračita, razbijeta avto.  

 

Vlakec 

Namen: urjenje limonc. Opis: igra je ista kot pri začetnem rolerskem koraku, le da namesto 

odrivov otroci izvajajo limonce. Otroci se dajo v več kolon, se primejo za boke in se vsi hkrati 

odrivajo naprej. Najprej poskusimo v vlakec vključiti samo dva otroka, kasneje pa tri, štiri itd.  

 

Kdo prešteje manj limonc?  

Namen: urjenje limonc. Opis: otroci se postavijo za štartno črto in poskušajo narediti čim manj 

limonc do ciljne črte, ki je od štarta oddaljena petnajst metrov. Otroci tekmujejo med seboj, kdo 

je preštel najmanj limonc. Če otroci niso tekmovalni, lahko otrok tekmuje sam s seboj in vedno 

znova poskuša izboljšati svoj rezultat.  
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Poligon  

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka, limonc, razkoračnega zavoja in ustavljanja. Učni 

pripomočki in pomagala: kreda, stožci. Opis: otroci se postavijo na začetek. Čez prve štiri 

stožce gredo z limoncami, se odrinejo in naredijo razkoračni zavoj. Sledijo limonce (v 

osnovnem položaju gredo med dva stožca, odrinejo vstran čez stožca in ponovno pritegnejo v 

osnovni položaj med stožca in tako naprej) in na koncu se ustavijo z zavoro. Če se otroci na 

koncu ne ustavijo, jim damo določeno nalogo, ki jo morajo izvesti na mestu.  

 

 

5.1.9 Ustavljanje na travi  

 

Izvedba: začetni položaj je koračni položaj. Eno nogo postavimo nekoliko naprej, drugo malo 

nazaj. V skočnem, kolenskem in kolčnem sklepu se dodatno znižamo in prenesemo težo na 

zadnjo nogo. S tem smo omogočili rahel dvig prstov oz. dvig prednjega kolesa, ki nam olajša 

premagovanje neravne površine. Roke so v predročenju rahlo pokrčene, pogled je usmerjen 

naprej.  

 

Pogoste napake: najpogostejša napaka je, da otroci ne prenesejo teže na zadnjo nogo, ampak 

silijo s trupom naprej. Zato jih ob prehodu iz drseče na nedrsečo podlago prekopicne naprej. 

Prav tako pogosta napaka je premajhen razkorak, s katerim si otrok zmanjša oporno površino. 

Tako zaradi trenja in hitrega zmanjšanja hitrosti, ki nastane pri prehodu na nedrsečo podlago, 

izgubi ravnotežje in pade naprej. Pri učenju moramo biti pozorni na vse tri značilnosti, saj 

velikokrat v nepričakovani situaciji nimamo na razpolago travnate površine ampak tudi pesek, 

kamenje ali kocke, na katere prav gotovo ni prijetno pasti.  

 

Vaje in igre:  

 

Čez most in skozi tunel  

Namen: urjenje koračnega položaja z dvigom prstov in znižanjem položaja. Učni pripomočki 

in pomagala: kreda, stožci. Opis: na sredini igrišča, v dve ravni črti, ki sta oddaljeni en meter, 

vzporedno s štartno črto postavimo stožce. Stožci predstavljajo most in tunel čez oz. skozi 

katerega se morajo otroci peljati. Most mora biti dovolj ozek, saj se čezenj peljejo v koračnem 

položaju. Ko pridejo do tunela, pa se morajo še dodatno znižati. Poudarjati moramo tudi rahel 

dvig prednjega kolesa. Vsak otrok mora imeti svoj most in tunel, da ne pride do prerivanja in 

nepotrebnih padcev.  

 

Kdo zna rolati po travi?  

Namen: urjenje ustavljanja na travi Opis: otroci poskušajo s pravilno tehniko zapeljati iz drseče 

podlage na nedrsečo. Vajo zaradi varnosti izvajajo razdeljeni v več skupin, odvisno od dolžine 

stranice, na kateri se naloga izvaja in števila otrok. Če imamo na razpolago še druge nedrseče 

podlage, je dobro, da otroci poskušajo ustavljanje tudi na teh. Vendar pa naj otroci znajo najprej 

pravilno izvesti ustavljanje na travi in šele nato naj preidejo na pesek, plošče itd.  

 

Poligon  

Namen: urjenje ustavljanja na travi in vseh predhodnih elementov. Učni pripomočki in 

pomagala: kreda, stožci, visoka ovira. Opis: otroci se postavijo na začetek poligona. Z 

nadaljevalnim rolerskim korakom se odrinejo do prvih dveh stožcev, kjer dvignejo desno nogo. 
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Sledijo odrivi do naslednjih dveh stožcev in dvig leve noge. Prvi zavoj je razkoračni zavoj v 

desno s stožci med nogami, sledi slalom in ponovno razkoračni zavoj v levo, nadaljujejo z 

limoncami (v osnovnem položaju gredo med dva stožca, odrinejo v stran čez stožca in ponovno 

pritegnejo v osnovni položaj med stožca in tako naprej), razkoračnim zavojem v desno, 

počepnejo pod oviro in se na koncu zaustavijo na travi.  

 

 

5.1.10 Lunca - ustavljanje z obratom  

 

Izvedba: začetek lunce je prehod iz osnovnega položaja (dovolj velika hitrost) v koračni položaj 

z rahlim prenosom teže naprej in dvigom pete zadnjega rolerja. Po dvigu zadnjega rolerja na 

prvo kolesce sledi obrat telesa (glava, ramena, roke in boki) v središče kroga in obrat zadnje 

noge tako, da sta peti rolerjev skupaj. Teža je enakomerno porazdeljena na obe nogi. Nato se 

znižamo ter z nagibom telesa v središče kroga omogočimo pritisk na notranje robove koles. V 

tem položaju vztrajamo dokler se ne zaustavimo.  

 

Pogoste napake: zelo pogosta napaka, ki se pojavlja pri lunci je premajhen razkorak in 

nezmožnost dviga pete zadnje noge ter postavitev zadnjega rolerja na prvo kolesce. Zato je zelo 

pomembno, da čim večkrat ponavljamo dovolj velik koračni položaj s prenosom teže naprej in 

postavitvijo zadnjega rolerja na prvo kolesce. Prav tako težko je otrokom zasukati trup v 

središče kroga in priključiti zadnji roler v razkoračni položaj - lunco. Velikokrat se tudi zgodi, 

da se otroci želijo zasukati v napačno smer. Zato naj se trener postavi ob stran otroka glede na 

smer rotacije, ga prime za roke in mu tako pomaga narediti krog v pravo smer. Pozor! Lunca 

spada med težje elemente nadaljevalnih elementov in otroci je velikokrat ne bodo zmogli 

izvesti. Predvsem jim bo težavo predstavljal postopek, s katerim pridemo do gibanja v lunci. Z 

vajami in nalogami, ki sledijo, si bodo otroci sicer pomagali pri vadbi lunce, vendar pa jim 

moramo pustiti tudi malo svobode. Otroci prav pri lunci velikokrat sami pridejo do rešitve, kako 

jo najlažje izvesti. Za nekatere bo lažje, če jo bodo izvedli s pomočjo razkoračnega položaja, 

ter obratom trupa in nog v središče kroga. Drugim bo lahko uspelo iz osnovnega položaja 

prenesti težo na prednjo nogo, dvigniti zadnjo, jo hkrati s trupom obrniti v notranjost kroga in 

stopiti nanjo. Naloga učitelja je, da otrokom pokaže različne poti do izvedbe lunce in jim hkrati 

pusti dovolj svobode za lastno iznajdljivost in ustvarjalnost.  

 

 

Vaje in igre:  

 

Po eni nogi  

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. Opis: otroci se postavijo za štartno črto in izvajajo 

različne vaje ohranjanja ravnotežja na eni nogi. Pri vseh vajah si morajo otroci vzeti dovolj 

zaleta in roke postaviti v odročenje. Prva vaja: prednoženje skrčeno gor. Druga vaja: 

prednoženje. Tretja vaja: zanoženje. Četrta vaja: predklon vodoravno, zanoženje gor (lastovka). 

Peta vaja: odnoženje. Vaje izvajajo na obe nogi.  

 

Po enem koleščku  

Namen: urjenje koračnega položaja z dvigom zadnjega rolerja na prste. Pomagalo: kreda. Opis: 

na podlago narišemo dve vzporedni črti v razmaku približno pet metrov. Otroci začnejo na prvi 

črti, se do druge odrinejo, ter postavijo rolerje v koračni položaj z dvigom zadnjega rolerja na 
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prvo kolesce. Učitelj na koncu  označi prerolano dolžino vsakega otroka in jo zabeleži. Če otroci 

niso tekmovalni, lahko otrok tekmuje sam s seboj in vedno znova poskuša izboljšati svoj 

rezultat.  

 

Cirkusanti  

Namen: urjenje razkoračnega položaja. Učni pripomočki: kolebnice. Opis: otroci postanejo 

cirkusanti. Za vajo morajo najprej postaviti rolerje v razkoračni položaj in tako poskušati hoditi 

naprej. Ko je čas za cirkuški nastop, postavimo na tla eno za drugo in v razmaku približno 

petdeset centimetrov kolebnice (palice, vrvice, kamne), ki predstavljajo goreče vrvi. Naloga 

cirkusanta je, da previdno in v razkoračnem položaju prehodi vse goreče ovire, ne da bi se jih 

dotaknil. Na ta način so otroci prisiljeni postavljati rolerje v razkoračni položaj.  

 

Zaplešimo  

Namen: urjenje razkoračnega položaja. Opis: otroci se razdelijo v pare in se primejo za roke 

obrnjeni drug proti drugemu. Eden od para postavi rolerje v razkoračni položaj, drugi pa stoji 

na mestu in ga poskuša zavrteti okoli sebe v obe smeri. Vajo izvajata izmenično. Če je par 

uspešen, se lahko poskušata oba istočasno odriniti in zavrteti v razkoračnem položaju - lunci.  

 

Vrtavke  

Namen: urjenje koračnega položaja z dvigom zadnjega rolerja na prste in priklop v razkoračni 

položaj - lunco. Učni pripomočki in pomagala: kreda, stožci. Opis: po igrišču narišemo kroge s 

polmerom pol metra. Otroci (vrtavke) se morajo najprej z lunco »zavrteti« po zunanji strani 

kroga in nato po notranji strani. Zmanjšanje kroga bodo dosegli z večjim pritiskom rolerjev na 

notranji rob. Pri risanju krogov moramo biti pozorni, da bodo otroci imeli dovolj velik zalet do 

le-teh in dovolj prostora za izvedbo lunce. Če nimamo krede ali nam zmanjkuje časa, lahko 

narisane kroge nadomestimo s stožci.  

 

Poligon  

Namen: urjenje koračnega položaja z dvigom zadnjega rolerja na prste in urjenje limonc. Učni 

pripomočki in pomagala: kreda, stožci. Opis: otroci se postavijo na začetek poligona. Z 

nadaljevalnim rolerskim korakom se odrivajo do stožcev in se peljejo med njimi naravnost v 

koračnem položaju z dvigom zadnjega rolerja na prste. Nato odrivajo do stožca na koncu 

poligona in okoli njega naredijo lunco. Ko se vračajo nazaj k skupini, gredo prav tako med 

stožci v koračnem položaju z dvigom zadnjega rolerja na prste, le da z drugo nogo.  

 

 

5.1.11 Paralelni zavoj  

 

Izvedba: Iz začetnega osnovnega položaja postavimo rolerje v koračni položaj. Teža je 

enakomerno razporejena na obeh nogah, ki sta rahlo pokrčeni. Sledi rahel zavoj v krog tako, da 

bo sprednji roler na zunanjem robu, zadnji pa na notranjem (če je sprednja noga desna je tudi 

zavoj v desno smer in obratno). Pri tem si pomagamo z zasukom gornjega dela telesa in rahlim 

nagibom telesa v notranjost kroga ter pritiskom na kolesa prednje noge.  

 

Pogoste napake: napaka, ki je pogostokrat prisotna, je napačno robljenje. To pomeni, da 

sprednji roler postavimo na notranji rob, zadnji roler pa na zunanji. Otroke je potrebno 

neprestano opominjati, da zavijamo v smeri sprednje noge, levo ali desno.  
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Vaje in igre: 

 

Slalom  

Namen: urjenje koračnega položaja in postavitev rolerjev na nasprotne robove. Učni 

pripomočki: stožci. Opis: na tla postavimo stožce v ravni liniji in v razmaku dveh metrov. 

Otroci se morajo slalom peljati okoli njih. Če se le da, naj poskušajo čim večkrat postaviti 

rolerje v koračni položaj. Da bo naloga težja in zavoji bolj ostri, postavimo stožce v cik-cak 

linijo. Če jim tudi ta naloga ne predstavlja problemov, jo lahko otežimo z zmanjšanjem razdalje 

med stožci.  

 

Letala  

Namen: urjenje koračnega položaja, zasuka telesa v notranjost in postavitev rolerjev na 

nasprotne robove. Opis: otroci oponašajo letala in poljubno s paralelnim zavojem in nekoliko 

izrazitejšim nagibom telesa v zavoj, izvajajo zavoje. Da bodo čim bolj podobni letalom, naj 

odročijo roke. Pomembno je, da pri spremembi smeri paralelnega zavoja ne pozabijo zamenjati 

nog. Za popestritev naj oponašajo tudi delovanje motorjev.  

 

Natakarji  

Namen: urjenje paralelnega zavoja. Učni pripomočki in pomagala: kreda, stožci. Opis: na tla 

postavimo stožce ali pa narišemo polkrog s polmerom enega metra in trideset centimetrov. 

Naloga otrok (natakarjev) je, da z dovolj velikim zaletom naredijo paralelni zavoj ob zunanji 

strani polkroga, pri čemer z nagibom in zasukom telesa v krog, prinesejo naročeno pijačo 

trenerju, ki stoji v središču polkroga. Na ta način lahko učitelj otrokom tudi pomaga izpeljati 

zavoj tako, da jih prime za roke in jih usmerja po krožnici naprej. Ko otroci obvladajo zavoj, 

zmanjšamo polmer na en meter in deset centimetrov in kasneje na devetdeset centimetrov.  

 

Ulovi me, če si dovolj hiter!  

Namen: urjenje paralelnega zavoja s večjo hitrostjo. Učni pripomočki: stožci. Opis: otroci se 

razdelijo v pare. V razdalji približno šestih metrov postavimo na vsako stran igrišča en stožec. 

K vsakemu stožcu se postavi eden od para in na naš znak se lovita v osmici. Okoli stožca je 

dovoljen samo paralelni zavoj. Tisti, ki mu uspe ujeti nasprotnika, je zmagovalec.  

 

Poligon  

Namen: urjenje paralelnega zavoja ter ponavljanje nekaterih predhodnih elementov. Učni 

pripomočki in pomagala: kreda, stožci. Opis: otroci se zapeljejo čez stožce z limoncami, 

vzamejo zalet in naredijo paralelni zavoj v desno. Ko pridejo do naslednjega stožca, morajo 

okoli njega narediti lunco v boljšo stran, ter se zapeljati v paralelnem zavoju na levo stran okoli 

stožcev. Sledi preskok ovire (narisana črta ali stožci) in zaustavljanje. Ko se otrok zaustavi, se 

obrne in poskuša narediti eno limonco nazaj. Poligon nadaljuje tako, da preskoči še eno oviro, 

se na koncu zaustavi in naredi določeno nalogo (dva počepa, urico,…).  
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5.1.12 Skok  

 

Izvedba: V osnovnem položaju počepnemo, se nagnemo naprej in odročimo roke. Sledi 

vertikalen odriv navzgor z iztegnitvijo kolen ter polkrožni zamah rok dol in ob telesu navzgor 

do predročenja. Doskok je izveden na pokrčena kolena z rahlim nagibom telesa naprej.  

 

Pogoste napake: Najpogostejša napaka je drža telesa, ki mora biti ves čas rahlo nagnjen naprej. 

V nasprotnem primeru sledi padec na zadnjico, ki je lahko zelo boleč. Zato naj otrok na začetku 

manj odriva v zrak in je bolj pozoren na držo telesa naprej.  

 

 

Vaje in igre:  

 

Preskakovanje črt  

Namen: urjenje skoka. Opis: otroci preskakujejo črte, ki so narisane na podlagi. Če je črt 

premalo jih narišemo.  

 

Pazi, kača!  

Namen: urjenje skoka. Opis: otroci se prosto rolajo po prostoru in na naš znak »Pazi, kača!« 

morajo skočiti. Za vsako nepreskočeno kačo, dobi otrok točko. Zmaga tisti, ki je zbral najmanj 

točk.  

 

 

5.1.13 Težji elementi 

 

Lastovka  

Pri dovolj veliki hitrosti dvignemo eno nogo v zanoženje kolikor moremo, šele nato spustimo 

trup do paralelnega položaja z odročenimi rokami. Sledi dodaten dvig proste noge do 

paralelnega položaja. Paziti moramo, da je robljenje koles na sredini. Glava je dvignjena, 

pogled pa usmerjen naprej. V takem položaju poskušamo vztrajati čim dlje.  

 

Limonce nazaj  

Rolerje postavimo v začetni A položaj na notranji rob koles. Sledi rahel prenos teže nazaj, odriv 

v široki razkoračni položaj in nato priteg z obema nogama v V položaj. Pri tem je zelo 

pomembno gibanje dol-gor. Pri odrivu v razkoračni položaj gremo istočasno v kolenih dol in s 

trupom rahlo nazaj. Pri pritegu pa se v kolenih dvignemo in telo vzravnamo. Roke so v 

predročenju rahlo pokrčene. Pogled je usmerjen naprej.  

 

Skok obrat  

V osnovnem položaju se peljemo vzvratno, se znižamo v kolenih in postavimo roki tako, da je 

ena roka v predročenju, druga pa odročenju. Katera roka je v predročenju je odvisno od smeri 

obrata. Pri obratu v levo je to leva roka, pri obratu v desno pa desna. Sledi vertikalen odriv 

navzgor z iztegnitvijo kolen in istočasen zamah z rokami v levo stran. Doskok je izveden na 

pokrčena kolena z rahlim nagibom telesa naprej. Skok obrat se izvaja tudi tako, da pred obratom 

drsimo naprej, po doskoku pa se peljemo vzvratno. Mogoče je ta izvedba za otroke začetnike 

lažja.  

 



37 

 

5.1.14 Prestopanje naprej  

 

Postavimo se v paralelni položaj, odročimo roke in jih zasukamo v notranjost kroga (objamemo 

krog). Sledi prenos teže na notranjo nogo in istočasen odriv zunanje noge vstran. Nato 

prenesemo zunanjo nogo (jo prekrižamo) čez stojno nogo, postavimo težo nanjo in istočasno 

odrinemo z notranjo nogo. Sledi priključitev notranje noge k zunanji in postavitev rolarjev v 

začetni položaj.  

 

 

5.1.15 Kanonček 

 

Med drsenjem v osnovnem položaju, prenesemo težo na bodočo stojno nogo, drugo nogo pa 

prednožimo in jo dvignemo od tal. Težo telesa prenesemo rahlo naprej in se začnemo spuščati 

v kolenu stojne noge dol. Roke imamo v predročenju. Na začetku se znižamo v kolenu le toliko, 

da še vedno ohranjamo ravnotežje. Kasneje postopoma znižujemo težišče. V pomoč nam je 

lahko tudi prijem prednožene noge z rokami.  

 

Zgoraj je opisan celoten didaktični postopek učenja rolanja za mlade športnike do sedmega in 

osmega leta starosti. Glede na znanje in sposobnosti otrok naj se vaje smiselno prilagajajo. Vaje, 

predvaje in igre so osnova za elemente, ki jih morajo mladi športniki usvojiti v tem starostnem 

obdobju. 

 

 

5.1.16 Igre na rolerjih, po opravljenem metodičnem postopku učenja rolanja: 

 

- Hokej na rolerjih 

- Tenis z rolerji (prilagojena pravila) 

- Odbojka na rolerjih (prilagojena pravila) 

- Namizni tenis z rolerji 

- Poligoni na rolerjih…. 

 

 

5.1.17 Primer priprave za trening učenja rolanja: 

 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

Splošno ogrevanje: 

Kroženje z glavo – 8x v vsako smer 

Kroženje z rokami naprej in nazaj – 8x v vsako smer 

Kroženje z boki- 8x v vsako smer 

Odkloni trupa – 8x v vsako stran 

Kroženje s koleni – 8x 

Stoja razkoračno, držanje za gležnje – 15 sek.  

Pokrčena noga, držanje za gleženj- 15 sek.  

Dotik prstov v predklonu - 15 sek. 

 

 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 
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NAVAJANJE NA OPREMO 

IGRA: ČIRA – ČARA, HOKUS – POKUS (zelenica) 

Namen: navajanje na visoke in trde rolerje. 

Otroke peljemo na sprehod z rolerji. Ni pomembno kako hodijo, samo da so sproščeni in da 

se navadijo na visoke in trde rolerje. Medtem pa jih s čarobno palico lahko spreminjamo v 

različne živali. Začaramo jih v medvede, ki brundajo in se zibajo z ene noge na drugo, 

začaramo jih v zajčke, ki sonožno skakljajo po travniku, spremenimo jih v metuljčke, ki prosto 

letijo in krilijo z rokami, začaramo jih v drevesa, ki stojijo na mestu, premika pa se jim samo 

krošnja… 

 

IGRA: GREMO NA IZLET  (zelenica) 

Namen: navajanje na visoke in trde rolerje. 

Otroci se poljubno sprehajajo po prostoru. Na poti so številne ovire, katerim se morajo izogniti. 

Ko rečemo »Tunel«, otroci počepnejo, na znak »Luža na levi«, dvignejo levo nogo, »Luža na 

desni« dvignejo desno nogo, ko rečemo »Pazi kamen«, poskočijo, na znak »Pozor cesta je 

zaprta«, se ustavijo, zamenjajo smer in nadaljujejo pot. 

 

ELEMENT ROLANJA: PADEC IN VSTAJANJE 

Pri padcu je pomembno, da pademo najprej na kolena, nato na komolce in nazadnje se 

dotaknejo tal dlani. Pri tem moramo paziti, da prste na rokah razpremo in jih ne stisnemo v 

pest. Glava je dvignjena in gleda naprej, da preprečimo udarec v brado. 

Pobiranje izvedemo tako, da najprej pokleknemo, nato postavimo en roler na kolesa, se z 

obema rokama opremo na stegno ter se z iztegnitvijo rok in prenosom teže rahlo naprej, počasi 

dvignemo in postavimo na kolesa še drugi roler. Ko smo enkrat vstali, se ponovno postavimo 

v osnovni položaj. 

 

IGRA: DAN – NOČ (zelenica) 

Namen: urjenje pravilnega padca in vstajanja. 

Na moj znak »Noč«, otroci pravilno padejo in na znak »Dan« otroci po pravilnem postopku 

vstanejo. Za popestritev igre naj učitelj čimbolj raznoliko narekuje povelja. Pravilen padec in 

vstajanje sta zelo pomembna elementa, zato ju izvajamo tudi med drugimi nalogami. 

 

IGRA: JEŽKI IN LISICA (zelenica) 

Namen: urjenje pravilnega padca in vstajanja. 

Otroci so ježki, učitelj pa lisica. Označeni prostor predstavlja gozd, kjer se ježki prosto gibajo, 

lačna lisica pa jih lovi. Otroci se rešijo pred zvito in lačno lisico tako, da pravilno padejo na 

tla in se zvijejo v klobčič. Ko je nevarnost mimo in se lisica umakne, se ježki prebudijo in 

ponovno prosto tekajo po gozdu. 

 

ZAČETNI ROLERSKI KORAK 

Rolerje postavimo v razkoračni položaj in jih nekoliko nagnemo noter, da so kolesa 

postavljena na notranje robove. Sledi prenos teže na bodočo stojno nogo in istočasno rahlo 

odrivanje vstran. Paziti moramo na naklon telesa naprej in rahlo upognjenost kolen, ki gledajo 

naravnost v smeri rolerjev. Roke so v predročenju rahlo pokrčene, pogled pa usmerjen naprej. 

 

IGRA: MEDVEDI GREDO NA SPREHOD (zelenica, tlakovano igrišče) 

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka. 
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Otrok v razkoračnem položaju izmenično dviguje noge (se ziba) in se na ta način poskuša 

premikati v smeri naprej. Z oponašanjem medveda se otroci gibljejo poljubno po prostoru. Za 

popestritev naj otroci zraven tudi brundajo. 

Ko so otroci dovolj stabilni, postavimo na tla stožce, ki predstavljajo rožice. Naloga medvedov 

je, da poberejo vse rožice in jih prinesejo učitelju. 

 

IGRA: URA TIK-TAKA 

Namen: občutenje prenosa teže iz ene noge na drugo. 

Otrok v razkoračnem položaju z izmeničnim dvigovanjem nog in vrtenjem celega telesa v 

določeno stran, riše krog. Naloga postane zanimivejša, če rečemo otroku, da mora narisati uro 

ali pa sonce. Vajo ponovimo v obe smeri. 

 

IGRA: ČAPLJA 

Namen: ohranjanje ravnotežja na eni nogi. 

Otrok v osnovnem položaju dvigne eno nogo in poskuša čim dlje vztrajati v ravnotežnem 

položaju. Otrokom rečemo, da oponašajo čapljo ali štorkljo. Za popestritev lahko izvedemo 

tekmo, kdo bo zdržal najdlje časa. Vajo izvajamo na obe nogi. 

 

IGRA: RAČKA NE SPREHODU (na zelenici, nato na asfaltu) 

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka in menjavanje smeri 

Otroke peljemo na sprehod z rolerji. Otroci so v osnovnem položaju, pri katerem so roke 

spredaj in pripravljene na padec. Kolena so pokrčena, rolerji so postavljeni v položaj črke V – 

na notranje robove. Po račje prenašajo težo iz leve noge na desno. Takšno gibanje po 

povzročilo gibanje naprej. Hitrost bo postopno naraščala, vožnja bo postajala vedno 

stabilnejša. 

 

IGRA: KAČA (asfalt) 

Namen: urjenje začetnega rolerskega koraka in menjavanje smeri. 

Za popestritev in motivacijo otrok lahko uporabimo tudi plastične stožce. Le-te postavimo 

vijugasto v obliki kače. Otroci se morajo z začetnim rolerskim korakom premikati okoli 

stožcev. Če stožcev nimamo, si lahko pomagamo s katerokoli drugo oviro ali pa kačo s kredo 

kar narišemo. 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

Pogovor o bontonu in o pomembnosti njegovega upoštevanja pri rolanju. 

Pogovor o vtisih prve ure na rolerjih 

 

 

 

5.1.18 Rolarski izzivi: 

 

5.1.18.1 Rolarski izzivi za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti: 

1. Vstajanje po pravilnem postopku 

2. Vožnja z rolerji sonožno 20 m 

3. Vožnja z rolerji enonožno L,D 20 m 

4. Ustavljanje pri srednje veliki hitrosti z zavoro 

5. Vožnja v nizkem počepu s predhodnim ustreznim zaletom 20 m. 
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6. Vožnja okoli stožcev (slalom) po rahli naklonini sonožno 30 m 

7. Dolg prehod pri potisku iz noge na noge (pomoč naj bodo stožci) 

8. Spuščanje in vstajanje med vožnjo (globok počep, vstajanje 5 x) 

9. Limonce naprej 20 m 

10. Poligon (v eno smer -zalet 10 m, vijuganje med stožci razdalje 1m 5 x, spuščanje 

pod oviro, obrat okoli svoje osi pri vertikalni oviri – v smeri nazaj zalet 10 m, vožnja 

po L, D nogi 5 m, spuščanje pod oviro, limonce do ciljne črte 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 6 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 8 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

5.1.18.2 Rolarski izzivi za usvojitev nalepk v programu do 9 let: 

1. Ustavljanje na prehodu iz asfaltne površine na travo 

2. Vožnja z rolerji v položaju lastovke 20 m 

3. Preskok več zaporednih ležečih ovir 

4. Limonce vzvratno 20 m 

5. Vožnja naprej 10m, obrat 180°, vožnja vzvratno 10 m (vajo izvede v obe smeri) 

6. Vožnja okoli stožcev po rahli naklonini ali iz zaleta po eni nogi 20 m (L,D) 

7. Preskoki 5 zaporednih ovir (razdalja med ovirami 3-5m) iz nizkega čepa 

8. Vožnja z rolerji skozi prehodni lok (prehod iz strmine v ravni del; najbolje uporaba 

skate parka)  

9. Vožnja po rahli naklonini, odskok in doskok v telemark 

10. Poligon (v eno smer – zalet 10 m, vijuganje med stožci po desni nogi, spuščanje pod 

oviro, preskok ovire, limonce v smeri naprej, pol-obrat pri vertikalni ovirici, - v 

smeri nazaj limonce vzvratno, preskok ovire, takoj spuščanje pod oviro, vijuganje 

med stožci po levi nogi) 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 6 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 8 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.1.18.3 Rolarski izzivi za usvojitev nalepk v programu do 10 let: 

Ustavljanje na prehodu iz asfaltne površine na travo 

1.Vožnja z rolerji v položaju lastovke vzvratno 20 m 

2.Preskok več zaporednih ležečih ovir na razdalji 10 m iz položaja telemark, v položaj 

telemark na drugo nogo 

3.Limonce naprej 10m, sprememba smeri in limonce vzvratno 10 m 

4. Vožnja naprej 10m, obrat 180° z odskokom, vožnja vzvratno 10 m (obrat izvede v 

obe smeri) 

5.Vožnja okoli stožcev po rahli naklonini po eni nogi; desni zavoj po desni nogi, levi 

zavoj po levi nogi (L,D) 

6. Preskoki 7 zaporednih ovir (razdalja med ovirami 3-5m) iz nizkega čepa 

7.Vožnja z rolerji skozi prehodni lok v skakalnem počepu (prehod iz strmine v ravni 

del; lahko uporaba skate parka)  

8.Vožnja skozi prehodni lok, odskok in doskok v telemark 

9.Igranje inline hokeja 

10. vožnja na ovirah v skate parku (trener določi težavnost) 
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- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 6 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 8 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

Izzivi na nacionalni ravni se spreminjajo in bodo določeni pred vsakim animacijskim dogodkom 

posebej.  

 

 

5.2 Vožnja s kolesom  

 

5.2.1 Ustrezno kolo in oprema kolesarja  

 

Pred samim kolesarjenjem je potrebno preveriti tehnično brezhibnost kolesa. Kolo mora biti 

ustrezno opremljeno za varno vožnjo, in sicer mora imeti:  

- brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro,  

- belo luč spredaj za osvetljevanje ceste ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na 

boku, • zvonec,  

- ustrezno napolnjene pnevmatike,  

- primerno nastavljeno višino krmila in sedeža.  

 

Kolo moramo redno vzdrževati in čistiti, da bo dobro delovalo. Prav tako je zelo pomembna 

oprema kolesarja. Za kolesarja je nujna kolesarska čelada, ki ščiti glavo pri morebitnem padcu. 

Prav tako je pomembno, da poskrbimo za dobro vidnost. Oblačila naj bodo svetle barve, 

uporabimo lahko tudi odsevni brezrokavnik, da nas bodo vozniki prej opazili. Hlačnice spnemo 

skupaj, lahko z odsevnim trakom, ter tako preprečimo, da bi nam zašle med napere. 

Priporočamo športna oblačila, ki omogočajo dovolj prilagodljivosti. 

 

Kolesarjenje je zdravo za telo, okolju prijazno in prijetna aktivnost - naj bo tudi varno!  

 

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev, ki pripomore k izredno dobrim rezultatom 

pri vsakodnevnem in rekreativnem kolesarjenju.  

 

ZDRAVJE: izboljšamo telesno kondicijo in zdravstveno stanje, pridobimo večjo vzdržljivost, 

moč, ravnotežje, koordinacijo, preciznost… 

 

DOBRO VOLJO in POČUTJE: pridobimo splošno boljše počutje, saj smo na svežem zraku, 

gibanje nam daje boljši občutek obvladovanja življenja. 

 

Didaktičnega postopka učenja vožnje s kolesom najbrž ni potrebno posebej predstavljati, saj se 

pri otrocih starih sedem let in starejši predvideva, da vožnjo s kolesom ustrezno obvladajo. V 

primeru, da kdo od otrok športnikov ne obvladuje vožnje s kolesom, se zagotovi ustrezno 

učenje. 
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5.2.2 Kolesarski spretnostni poligoni: 

 

 
Slika 1: I. ovira  – Start 

 

 

Slika ? prikazuje 2 stožca visoka 360 mm, 

razmaknjena 80 cm na katerih je pritrjena 

žogica. Med sredino stožcev je nalepljen 

rdeče/bel trak, poleg samostoječa zastavica, 

ki označuje mesto starta. 

 

Pri prvi oviri se postavimo s kolesom na 

START, zapeljemo do rdeče-bele črte in 

čakamo na znak za začetek. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 2: II. ovira – neenakomerni slalom 

 

 

Obeležen prostor z merami 200 x 600 cm, v 

katerem je v sredini nameščenih 5 nizkih 

stožcev z žogico na razdaljah: 0, 160, 315, 

465, 610 cm od začetka ovire. Obeleženi 

črti oddaljeni med seboj 200 cm(robova), 

sta omejeni z letvami (slika ?). 

 

Pri drugi oviri je potrebno prepeljati oviro z 

vijuganjem okoli vseh stožcev, ne da bi pri 

tem zapeljali s proge oz. ne da bi povozili 

katerega od stožcev. 

 

 

 III. ovira = DESKA Z LUKNJAMI 
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Slika 3: III. ovira – deska z luknjami 

 

 

Deska z merami 300 x 40 x 3 cm,  s 

prirezanima koncema,  izrezanimi luknjami 

okrogle in ovalne oblike. Uporabimo lahko 

tudi bolj primitivne pripomočke, kot npr. 

krajše deske, ki jih postavimo zaporedno 

eno za drugo na razdalji 30 cm, ali pa 

preprosto poiščemo neraven teren (slika ?). 

 

Pri tretji oviri je potrebno peljati čez luknje, 

ne da bi pri tem sestopili s kolesa ali 

zapeljali z deske. 

 

 

 

 
Slika 4: IV. ovira – slalom med ožinami 

 

Z dvema vzporednima črtama, ki sta 50 cm 

narazen in obeležen prostor dolžine 800 cm 

(slika ?). Ob začetku in na vsakih 200 cm so 

v parih izmenično nameščeni stožci mini s 

pritrjenimi žogicami – 5 parov. Stožca v 

paru sta med seboj razmaknjena 27 cm 

(sredina stožcev). 

 

Pri četrti oviri je potrebno peljati med 

ožinami, brez da vi se dotaknili ovire in ne 

da bi padla žogica iz ovire. 

 

 

 
Slika 5: V. ovira – prenos predmeta 

 

Dve stojali višine 90 cm sta postavljena 200 

cm narazen, na enem je pritrjena veriga 

dolžine 245 cm, na drugem pa postavljena 

ročka na magnet (slika ?). 

 

Pri peti oviri se prenaša kovinski predmet na 

ročki okoli stojala, v levi roki. Roka mora 

biti iztegnjena(odročena), veriga pa se ne 

sme dotakniti tal, cilj je postaviti kovinski 

predmet na magnet, ne da bi ta pri tem padel 

s stojala oz. brez da bi se z nogo dotaknili 

tal, torej odpeljati 1 krog in postaviti verigo 

nazaj na prvotno mesto. 
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Slika 6:VI. ovira - dolga ožina 

 

Trije pari deščic 60 x 5 x 0,8 cm so 

razmeščeni tako, da so pari v ravni črti, 

odmaknjeni med seboj po 60 cm. Med 

deščicami v paru je 8 cm prostora (slika ?). 

 

Pri šesti oviri je potrebno prevoziti ožino, 

brez da bi se ob tem dotaknili katere od 

letvic oz. z nogo dotaknili tal. 

 

 

 

 
Slika 7: VII. ovira – prehodna vrata 

 

Slika ? prikazuje 140 cm visoko stojalo 

širine 100 cm, na tleh sta 2 stožca nizka z 

pritrjeno žogico med sabo razmaknjena 300 

cm (od sredine stožca). 

 

Pri sedmi oviri je potrebno prepeljati pod 

palico ne da bi jo pri tem podrli, in med tem 

zadeli katerega od stožcev, med katerima je 

potrebno peljati. 

 

 

 
Slika 8: VIII. ovira – razmaknjen slalom 

 

Obeležen prostor z merami 750 x 300 cm, 

po širini razdeljen na tri polja (90 + 120 + 

90 cm). Po vzporednih črtah oddaljenih 

med seboj 150 cm je razporejenih 5 stožcev 

nizkih z žogico, tako da je med stožcema na 

isti strani 370 cm, med dvema zaporednima 

stožcema na sosednjih črtah pa 185 cm. 

Mejni črti med seboj odmaknjeni 300 cm in 

sta omejeni z letvami (slika ?). 

 

Pri osmi oviri je potrebno prepeljati z 

vijuganjem okoli vseh stožcev, ne da bi pri 

tem zapeljali s proge označene z letvicami 

oz. ne da bi povozili katerega od stožcev.
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Slika 9: IX. ovira - žaga 

 

Slika 9 prikazuje desko 300 x 18 x 6 cm, 

katera ima zgornjo površino izdelano tako, 

da tvori 8 zob višine 3cm (deska se na 

polovici zloži). 

 

Pri deveti oviri je potrebno prevoziti žago, 

ne da bi zapeljali z nje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 10: X. Ovira – kratka ožina 

 

Dve deski (plastični ali leseni) 100 x 10 x 

0,4 cm sta položeni vzporedno na razdalji 8 

cm (slika ?). 

 

Pri deseti oviri je potrebno peljati med 

deščicama ne da bi se jih dotaknili katere od 

letvic oz. z nogo dotaknili tal. 

 

 

 
Slika 11: XI. ovira – ozka deska 

 

Deska cca. 200 x 15 x 2,1cm  katera ima 

robove odrezane pod kotom 45 stopinj 

(slika ?). 

 

Pri enajsti oviri moramo prevoziti desko ne 

da bi zapeljali z nje. 
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Slika 12: XII. ovira – ustavitev oz. cilj 

 

Na par stožcev nizkih višine 20 cm je 

položena palica dolžine 60 cm. Na drugi par 

stožcev visokih višine 36 cm pa palica 

dolžine 100 cm (slika ?). Para stožcev s 

palicama na vrhu sta postavljena tako, da je 

daljša palica horizontalno odmaknjena od 

krajše za 12,5 cm (sredina). 

 

Pri dvanajsti oviri je potrebno podreti prvo 

palico in se nato ustaviti ne da bi pri tem 

podrli tudi drugo palico. Šele ko podremo 

prvo palico lahko sestopimo s kolesa oz. se 

dotaknemo tal. 
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5.2.3 Kolesarski izzivi 

 

5.2.3.1 Kolesarski izzivi za osvojitev nalepk v programu do 8 let: 

- Izlet s kolesom na razdalji 20 km (spremstvo trenerja) 

- Izpeljava vsaj štirih poligonov 

 

5.2.3.2 Kolesarski izzivi za usvojitev nalepk v programu do 9 let: 

- Izlet s kolesom na razdalji 20 km in premaganih vsaj 200 višinskih metrov (spremstvo trenerja) 

- Izpeljava vsaj osmih poligonov 

 

5.2.3.3 Kolesarski izzivi za usvojitev nalepk v programu do 10 let: 

- Izlet s kolesom na razdalji 30 km in premaganih vsaj 300 višinskih metrov (spremstvo trenerja) 

- Izpeljava vsaj desetih poligonov 

 

Kolesarjenje se lahko popestri tudi tako, da med izletom dodamo kakšne aktivnosti (nabiranje gob, 

borovnic (hkrati paziti na varovanje narave), obisk kakšne znamenitosti…) in na ta način poskušamo 

izlet popestriti z zanimivimi aktivnostmi. 

 

Vsi, ki na posameznih starostnih stopnjah opravijo opisane izzive in vsaj 10 od naštetih vaj, dobijo 

Zlatega Skokca, tisti z osmimi opravljenimi vajami dobijo srebrnega, vadeči, ki opravijo manj kot 

osem vaj, dobijo bronastega. 
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5.3 Drsanje na ledu 

 

Predpogoj za drsanje je dobro ravnotežje. Vaje za ravnotežje se razlikujejo glede na znanje vadečih in 

glede na pripomočke, ki jih uporabljamo pri učenju. 

 

Prva stopnja drsanja naprej je T-odriv. Gre za odriv, pri katerem postavimo drsalke v obliki črke T. 

Noga, ki je obrnjena v smeri drsanja, je vedno v stiku s podlago. Z nogo, ki je obrnjena pravokotno na 

smer drsanja, pa se odrivamo od podlage. Ko vadeči obvladajo T-odriv, lahko preidemo na učenje 

odriva vstran.  S poljubno nogo izvedemo odriv v smeri nazaj in vstran (drsalko pred odrivom 

postavimo skoraj do T-položaja). Odrive na začetku izvajamo vezano z isto nogo, v nadaljevanju pa 

izmenično z obema nogama. 

 

5.3.1 Drsanje naprej 

 

Vaje in igre: 

 

Živalski vrt  

 

Cilj igre: izboljšati ravnotežje  

 

Pripomočki: /  

 

Opis igre: Vadeče razporedimo vzdolž zaščitne ograde (bande). Namen igre je, da vadeči med 

gibanjem na drugo stran igrišča, imitirajo gibanje različnih živali. Naloga trenerja je, da vadeče 

spodbuja, naj bodo pri imitaciji čim bolj izvirni. Npr: imitacija štorklje; vadeče spodbujamo naj se čim 

dlje peljejo po eni nogi, medtem ko so roke v odročenju.  

 

Cilj igre: utrditi T-odriv (položaj, ko imamo stopalo ene noge pravokotno na stopalo druge noge) 

Pripomočki: palice, klobučki  

 

Opis igre: Vadeče razporedimo v skupine, ki štejejo od tri do pet članov. Skupine uredimo v kolone 

za startno črto na igrišču. Prvi v vsaki koloni ima v rokah palico. Palico prime tako, kot bi držal krmilo 

skiroja (roke v predročenju). Drsalke postavimo v položaj za T-odriv. Noga, ki je postavljena v smeri 

gibanja, je vedno v stiku z ledom. Z nogo, ki je postavljena pravokotno na smer gibanja, pa se odrivamo 

od ledu. Na znak se prvi iz vsake kolone s pomočjo T-odriva pomika proti modri črti igrišča, na kateri 

ima vsaka skupina postavljen svoj klobuček. Ko prispe do klobučka, zavije okoli in se odpravi nazaj 

proti koloni. Ko pride do kolone, preda palico naslednjemu. Skupina, katere člani prvi opravijo nalogo, 

dobi točko. Igro ponovimo večkrat. Predvsem smo pozorni na to, da vadeči izvajajo T-odriv z levo in 

desno nogo.  

 

Različice igre: Vadeče razporedimo v pare za startno črto. Partnerja se postavita eden za drugega. Prvi 

se postavi v položaj za T-odriv in z vsako roko prime po eno palico. Drugi se postavi pol nizko prežo 

in se prime za palici, ki jih drži prvi. Naloga prvega v paru je, da na znak s pomočjo T-odriva kar 

najhitreje povleče svojega partnerja do stožca. Par, ki najhitreje opravi nalogo, dobi točko. Igro 

ponovimo večkrat. Pozorni smo na to, da se partnerja izmenjujeta pri vlečenju. 
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5.3.2 Ustavljanje pri drsanju naprej  

 

Ustavljanje pri drsanju naprej je drsalna prvina, s pomočjo katere popolnoma ali deloma zmanjšamo 

hitrost drsanja. Najlažji način ustavljanja za začetnike je enojni plug. Sledijo dvojni plug, hokejsko 

ustavljanje z vzporedno postavitvijo stopal in ustavljanje na eni nogi.  

 

Enojni plug: gre za ustavljanje z eno nogo v plužnem položaju. Pri drsenju naravnost stopalo ene noge 

obrnemo navzven, tako da so prsti obeh nog skupaj, peta plužne noge pa je obrnjena navzven. 

Postopoma prenašamo težo na nogo, ki je v plužnem položaju. Čim večja bo obremenitev plužne noge, 

tem hitreje se bomo zaustavili.  

 

Dvojni plug: gre za ustavljanje z obema nogama v plužnem položaju. Pri drsenju naravnost stopali 

obeh nog obrnemo navzven, tako da so prsti skupaj, peti obeh nog pa sta obrnjeni navzven. Postopoma 

prenašamo težo na obe nogi.  

 

Hokejsko ustavljanje: gre za ustavljanje z vzporedno postavitvijo stopal pravokotno na smer drsanja. 

Pri drsenju naravnost zmanjšamo pritisk na podlago tako, da se nekoliko iztegnemo v kolenih. Sledi 

obračanje ramen, bokov in drsalk v pravokotni smeri drsanja. Ustavimo se tako, da znižamo težišče s 

krčenjem kolen in prenosom teže na drsalke. Ustavljanje na eni nogi: ustavljanje poteka na enak način 

kot hokejsko ustavljanje, le da imamo eno nogo ves čas v zraku.  

 

Metodika poučevanja: pomembno je, da znajo vadeči zmanjševati pritisk na ledeno ploskev z 

iztegovanjem v kolenih. To vadimo v počasnem drsenju naprej. Nadaljujemo tako, da se v trenutku 

iztegnitve vadeči tudi obrnejo. Pozorni moramo biti, da notranjo drsalko postavimo na zunanji rob, 

zunanjo pa na notranji rob. Vadečim to najlažje demonstriramo ob ogradi, in sicer tako, da se le ti 

naslonijo na ogrado z ramenom, drsalke pa postavijo na zunanji oziroma notranji rob rezila drsalk. Ko 

vadeči obvladajo zvišanje težišča, rotacijo telesa in postavitev drsalk na rob rezila, izvajamo 

ustavljanje pri vedno višji hitrosti (povzeto po: Trener hokeja na ledu ) 

 

 

Primera elementarnih iger  

 

Semafor  

 

Cilj igre: utrditi vse načine ustavljanja  

 

Pripomočki: stožci, barvni klobučki  

 

Opis igre: Vsi vadeči se postavijo za startno črto v kotu igrišča. V polju med dvema  črtama s pomočjo 

stožcev označimo „cesto“, po kateri bodo vadeči drsali. Cilj naj se nahaja na  črti v drugem kotu igrišča. 

Vaditelj ima vlogo semaforja. Postavi se v vidno polje, tako da ga vidijo vsi vadeči. V roki ima tri 

klobučke različnih barv – rdečega, rumenega in zelenega. Z dviganjem klobučkov daje signal vadečim. 

Ko dvigne zelen klobuček, lahko vadeči drsajo po cesti. Rumen klobuček pomeni, naj se vadeči 

pripravijo na ustavljanje. Dvig rdečega klobučka pa pomeni, da se morajo vadeči ustaviti. Zmagovalec 

igre je tisti, ki pride prvi na cilj. Če se vadeči pri rdečem klobučku ne ustavijo, se morajo vrniti nazaj 

na start. Način ustavljanja (enojni plug, dvojni plug ali hokejsko ustavljanje) izberemo glede na znanje 
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vadečih. Za začetnike sta bolj primerna oba plužna položaja. Ko ju vadeči obvladajo, preidemo na 

hokejsko ustavljanje. Različice igre: ukinemo rumeno luč, tako da imajo vadeči manj časa za reakcijo.  

 

Ponavljanka sestavljanka  

 

Cilj igre: utrditi vse načine ustavljanja  

 

Pripomočki: /  

 

Opis igre: Vadeče razporedimo vzdolž ograde med dve črti. Vaditelj se postavi približno meter pred 

vadeče. Naloga vadečih je, da posnemajo vaditelja. Vaditelj prične z drsanjem na nasprotno stran 

igrišča, pri tem pa se nenapovedano ustavlja. Ko se ustavi vaditelj, se morajo ustaviti tudi vadeči. Če 

se kateremu od vadečih ne uspe zaustaviti in prehiti vaditelja, se mora vrniti na začetni položaj. Vadeči, 

ki na nasprotno stran pride prvi za vaditeljem je zmagovalec. Zmagovalec v naslednji igri prevzame 

vlogo vaditelja. 

 

 

5.3.3 Zavoj naprej  

 

Zavoj naprej je drsalna prvina, s pomočjo katere spreminjamo smer. Sprememba smeri je posledica 

spremembe naklona drsalk. Pomembno je tudi delo nog, saj je notranja noga v zavoju bolj pokrčena 

in pomaknjena nekoliko bolj naprej kot zunanja. Ob izvajanju zavoja hitrost pada, zato zavoj 

zaključujemo s prestopanjem in tako povečamo hitrost. Druga opcija za ohranjanje hitrosti je tudi 

odrivanje iz zunanje noge med samo izvedbo zavoja.  

 

5.3.3.1 Metodika poučevanja:  

- hokejska preža (pokrčene noge, telo v rahlem predklonu),  

- slalom v nizki preži,  

- postavitev drsalk na rob rezila v blagih zavojih (občutek za nagib),  

- izvedba zavoja z notranjo nogo pred zunanjo (pritisk razporedimo na obe drsalki),  

- izvedba zavoja samo po zunanji nogi, 

- izvedba zavoja samo po notranji nogi,  

- zmanjševanje dolžine zavoja (povzeto po: Trener hokeja na ledu – interno gradivo za 

udeležence tečaja, 2011).  

 

Primera elementarnih iger  

 

Avtomobilčki  

 

Cilj igre: seznaniti z zavojem naprej  

 

Pripomočki: klobučki  

 

Opis igre: Vadečim razdelimo klobučke, ki jim služijo kot krmilo avtomobila. Naloga vadečih je, da 

se na omejenem prostoru s spremembo smeri, izognejo drugim avtomobilom in se tako izognejo trku. 

Vadbena površina naj bo na začetku večja, tako omogočimo vadečim, da imajo dovolj prostora za 
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gibanje. Ko vadeči usvojijo način gibanja za spremembo smeri, jim prostor zmanjšamo in jih tako 

prisilimo k pogostejšim spremembam smeri.  

 

 

Ujemi me  

 

Cilj igre: utrditi zavoj naprej  

 

Pripomočki: stožci  

 

Opis igre: Vse vadeče postavimo v kolono za startno črto v ledenega polja. V polju med dvema črtama 

s pomočjo stožcev označimo progo, po kateri bodo vadeči drsali. Progo postavimo tako, da vključuje 

čim več zavojev. Cilj proge označimo z dvema stožcema oziroma z vratci na nasprotni strani igrišča. 

Na progo se podata po dva vadeča naenkrat. Prvi se postavi dva do tri metre pred startno črto, drugi 

pa ostane na startni črti. Na znak se vadeča podata na progo. Naloga prvega je, da čim hitreje pride na 

cilj, medtem ko ga drugi lovi. Če ga drugi ulovi, dobi točko. Igro ponovimo tolikokrat, da vsak v paru 

vsaj trikrat beži. Vadeči, ki ima na koncu največ točk, je zmagovalec. Različice igre: Postavimo več 

stožcev, s čimer vadeče prisilimo, da izvajajo krajše zavoje (poveča se naklon drsalk). 

 

 

5.3.4 Prestopanje naprej  

 

Prestopanje naprej je drsalna prvina, s katero spreminjamo smer, pri tem pa kontroliramo hitrost 

drsanja. Gre za izmenično odrivanje z notranje (noga, ki je bližje središču namišljene krožnice, po 

kateri drsamo) in z zunanje noge, ki jo moramo pred odrivom prenesti čez notranjo nogo.  

 

5.3.4.1 Metodika poučevanja:  

- prestopni korak v bočni smeri; bočno premikanje (opis: desna noga gre čez levo na led, leva 

nato do začetnega položaja – gibanje izvajamo v obe smeri),  

- »pollimonce« oziroma C-odriv (odriva samo zunanja noga, ki je ves čas v stiku s podlago, 

notranja noga drsi po namišljeni krožnici), - vožnja po notranji nogi (notranja noga drsi po 

namišljeni krožnici, zunanja izvaja odrive vstran in se nato vrača vzporedno k notranji nogi),  

- vaja z avtomobilsko pnevmatiko (vadeči držijo palico z iztegnjeno notranjo roko, drugi konec 

palice postavijo v pnevmatiko, ki preprečuje, da bi vadeči padli v središče namišljene krožnice 

po kateri prestopajo),  

- izvajanje enega, dveh ali več prestopov pri prečenju igrišča, 

- prestopanje po namišljeni krožnici v nizki frekvenci, s poudarkom na dokončanem odrivu 

- končna izvedba prestopanja (povzeto po: Trener hokeja na ledu – interno gradivo za udeležence 

tečaja, 2011).  

 

 

Primera elementarnih iger  

 

Vrtiljak  

 

Cilj igre: utrditi prestopanje naprej  
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Pripomočki: palice, piščalka  

 

Opis igre: Vadeče razporedimo v skupine, ki naj štejejo največ tri člane. Skupine razporedimo v 

notranjosti kroga (narejen s klobučki…) v obliki križa. Vsi vadeči so v kolonah obrnjeni proti zunanji 

strani kroga. Prvi v koloni ima v rokah palico. Na signal vaditelja (pisk) prvi iz skupine startajo. 

Njihova naloga je, da s prestopanjem po zunanji strani kroga kar najhitreje pridejo nazaj do svoje 

skupine. Ko pridejo do skupine, predajo palico naslednjemu, sami pa se postavijo na rep kolone. Ko 

so z nalogo opravili vsi člani skupine, se postavijo v kolono in dvignejo roke. Skupina, ki prva opravi 

z nalogo, dobi točko. Igro ponovimo večkrat, skupina, ki zbere največ točk, pa je zmagovalka. Pozorni 

smo, da menjamo smer drsanja. Igro nekajkrat ponovimo s prestopanjem v smeri urnega kazalca, nato 

pa še v obratni smeri. Različice igre: Na začetku naj vadeči pred predajo palice izvedejo en krog. V 

nadaljevanju povečamo število krogov na dva ali tri.  

 

 

Lovilec  

 

Cilj igre: utrditi prestopanje naprej  

 

Pripomočki: hokejske palice ali ovire, piščalka  

 

Opis igre: Vadeči se razporedijo v pare. Vsak par položi palici (ovirice) na ledeno ploskev tako, da se 

dotikata. Vadeča se postavita vsak na svojo stran palic. Na signal vaditelja pričneta z lovljenjem v 

smeri urnega kazalca okoli palic. Vadeče spodbujamo, naj se za pridobivanje hitrosti poslužujejo 

prestopanja. Ko eden izmed vadečih ujame drugega, si prisluži točko, oba vadeča pa se nato postavita 

v začetni položaj. Vadeči, ki je dobil točko, da signal in začne se lovljenje v nasprotni smeri urnega 

kazalca. Smer lovljenja se tako izmenjuje do konca igre. Pustimo, da igra traja nekaj minut. Vadeči, 

ki je zbral več točk, je zmagovalec.  

 

 

5.3.5 Drsanje nazaj  

 

Drsanje nazaj je drsalna prvina, ki nam omogoča, da se na igrišču gibljemo vzvratno. Osnovni položaj 

pri drsanju nazaj je nekoliko razkoračena stoja, rahlo pokrčeni nogi, vzravnan trup, glava v podaljšku 

trupa, pogled je usmerjen naravnost naprej. Gibanje se začenja v kolčnem sklepu in nadaljuje v 

stopalih. Odriv se izvaja z izmeničnim krčenjem leve in desne noge.  

 

5.3.5.1 Metodika poučevanja:  

- stoja čelno ob ogradi, odriv od ograde in drsenje na obeh nogah  

- vadeče spodbujamo, naj se poskušajo sami premakniti vzvratno z dvigovanjem nog in 

sukanjem trupa,  

- vaja v parih, vadeča sta postavljena čelno eden proti drugemu, držita se za palici; eden drsa 

naprej in potiska drugega,  

- »limonce« nazaj; iz začetnega položaja (prsti skupaj, peti narazen) sledi zdrs v razkoračno 

stojo, iz katere zaključimo gibanje tako, da se stopali zopet približata,  

- »smučarsko« vijuganje; nogi sta ves čas skupaj, pri čemer se odrivamo iz notranjega dela rezila 

zunanje noge,  
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- C-odriv; z odrivno (zunanjo) nogo izvedemo odriv v obliki črke C, ki predstavlja osnovni odriv 

pri drsanju nazaj, stojna (notranja) noga je na obeh robovih rezila drsalk,  

- vezani C-odrivi  

 

 

Primera elementarnih iger  

 

Pospravi jabolka  

 

Cilj igre: utrditi drsanje nazaj  

 

Pripomočki: teniške žogice, košara (škatla), piščalka  

 

Opis igre: Vadeče razdelimo v več skupin (odvisno od števila vadečih). Skupine naj bodo manjše, da 

vadeči pridejo čim večkrat na vrsto. Na eno stran igrišča se v obliki kolon vsaka skupina razporedi za 

svojo košaro, v katere postavimo enako število teniških žogic (jabolk) za vsako skupino. Prav tako 

postavimo po eno košaro za vsako skupino na nasprotno stran igrišča. Naloga vadečih je, da v drsanju 

nazaj prenesejo teniške žogice (jabolka) iz ene košare v drugo. Vadeči pričnejo z igro na signal 

vaditelja. Nalogo opravlja po en vadeči iz vsake skupine, ko prenese žogico na drugo stran in se vrne 

v kolono, lahko starta naslednji. Skupina, ki prva prenese vse žogice (jabolka) na nasprotno stran 

igrišča, dobi točko. Igro ponovimo večkrat.  

 

 

Iz kroga v krog  

 

Cilj igre: utrditi drsanje nazaj  

 

Pripomočki: /  

 

Opis igre: Vadeče razdelimo v dve skupini po pet članov. Vsaka skupina se postavi v enega izmed 

dveh krogov, ki sta postavljena na razdalji 20 metrov. Vadeči se v drsanju nazaj poljubno premikajo v 

krogu. Na znak skušajo vadeči z drsanjem nazaj kar najhitreje priti iz svojega kroga v krog druge 

skupine. Skupina, ki prva opravi nalogo, dobi točko. Igro ponovimo večkrat. Skupina, ki zbere največ 

točk, je zmagovalka. Zaradi velike gneče lahko pride do kontakta med vadečimi. Vadeče zato 

spodbujamo, naj s pogledom čez ramo opazujejo, kaj se dogaja za njihovim hrbtom. Različice igre: 

Vadeče razdelimo v tri skupine. V igro vključimo dodaten krog. Vsaka skupina se postavi v enega 

izmed krogov. Naloga vadečih je, da se v smeri urnega kazalca pomikajo od kroga do kroga in se na 

koncu ustavijo v krogu, kjer so začeli. Skupina, ki se prva vrne v začetni krog, dobi točko. Igro 

ponovimo večkrat. Skupina, ki zbere največ točk, je zmagovalka.  

 

 

5.3.6 Zavoj nazaj  

 

Zavoj nazaj se uporablja za spreminjanje smeri pri drsanju nazaj. Sprememba smeri je tako kot pri 

zavijanju naprej sprememba naklona drsalk. V zavoju je pomembna pravilna postavitev nog. Notranja 
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noga (noga, ki je bližje središču namišljene krožnice, po kateri zavijamo) je v primerjavi z zunanjo 

nogo bolj pokrčena in pomaknjena nekoliko naprej.  

 

5.3.6.1 Metodika poučevanja:  

- hokejska preža (pokrčene noge, telo v rahlem predklonu),  

- slalom v nizki preži,  

- postavitev drsalk na rob rezila v blagih zavojih (občutek za nagib),  

- izvedba zavoja z notranjo nogo pred zunanjo (pritisk razporedimo na obe drsalki),  

- izvedba zavoja samo po zunanji nogi,  

- izvedba zavoja samo po notranji nogi,  

- zmanjševanje dolžine zavoja (povzeto po: Trener hokeja na ledu – interno gradivo za 

udeležence tečaja, 2011).  

 

Primera elementarnih iger  

 

Osmica  

 

Cilj igre: utrditi zavoj nazaj  

 

Pripomočki: stožci  

 

Opis igre: Vadeče razdelimo v pare. Na vadbeno površino postavimo po dva stožca za vsak par, ki sta 

približno pet metrov narazen. Vsak vadeči se postavi k enemu stožcu. Na signal vadeča začneta z 

drsanjem nazaj okoli stožcev, v obliki številke osem. Njuna naloga je, da ulovita drug drugega. Tisti, 

ki mu to uspe, si prisluži točko. Nato se vadeča zopet postavita na začetni položaj in na signal dobitnika 

točke zopet pričneta z lovljenjem. Vadeči, ki do konca igre zbere več točk, je zmagovalec. Igra traja 

največ 2 minuti, lahko jo ponovimo večkrat, le da moramo med posameznimi igrami vadečim nuditi 

dovolj časa za počitek.  

 

 

Slalom  

 

Cilj igre: utrditi zavoj nazaj  

 

Pripomočki: klobučki, hokejske palice  

 

Opis igre: Vadeče razdelimo v štiri skupine, ki jih v obliki kolon razporedimo za startno črto. Vadeči, 

ki so na čelu kolon, imajo v rokah palico. Da bi preprečili naslanjanje vadečih na palico in s tem 

povezan nepravilen predklonjen položaj, jo lahko držijo samo z zgornjo roko (roka, ki drži palico na 

vrhu držala). Na znak se vadeči v drsanju nazaj podajo na progo, na kateri so v koloni drug za drugim 

postavljeni klobučki. Vadeči drsajo med klobučki, okoli zadnjega klobučka, ki je na črti 10m oddaljeni 

od prve in spet nazaj do svoje skupine. Ko pridejo do startne črte, predajo hokejsko palico naslednjemu 

v skupini. Tako se na startni črti opravljajo menjave, dokler niso z nalogo opravili vsi člani skupine. 

Skupina, katere člani prvi opravijo s progo, je zmagovalka. Število klobučkov in s tem povezano 

število zavojev je odvisno od znanja vadečih. Na začetku na progo postavimo tri klobučke, ko vadeči 

postanejo bolj samozavestni, pa naj se število klobučkov poveča. Različice igre: Ko vadeči osvojijo 
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osnove zavijanja, jim otežimo nalogo. Namesto da med klobučki samo zavijajo, jim naročimo, naj 

okoli klobučkov izvedejo cel zavoj. Na progo postavimo tri klobučke. Okoli prvega izvajajo zavoj v 

levo stran, okoli drugega v desno in okoli zadnjega zavoj v poljubno stran. Na poti nazaj v kolono 

ponovijo nalogo. Da se vadeči ne bi zmedli, lahko uporabimo različne barve klobučkov. Na primer: 

okoli zelenega klobučka izvedemo zavoj v levo stran, okoli rdečega klobučka pa v desno stran. Okoli 

rumenega klobučka, ki je zadnji v vrsti, izvedemo zavoj v poljubno stran. 

 

 

5.3.7 Drsalni izziv 

 

5.3.7.1 Drsalni izzivi za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti: 

1. Vožnja z drsalkami sonožno cca. 20 m 

2. Vožnja z drsalkami enonožno L,D 10 m 

3. Ustavljanje pri srednje veliki hitrosti enojni in dvojni plug 

4. Vožnja v nizkem počepu s predhodnim ustreznim zaletom 20 m. 

5. Vožnja okoli stožcev razdalje 3 metre na razdalji 20 m 

6. Dolg prehod pri potisku iz noge na noge (pomoč naj bodo stožci) 

7. Spuščanje in vstajanje med vožnjo (globok počep, vstajanje 5 x) 

8. Limonce naprej 10 m 

9. Poligon (v eno smer -zalet 10 m, vijuganje med stožci razdalje 1m 5 x, spuščanje pod oviro, 

obrat okoli svoje osi pri vertikalni oviri – v smeri nazaj zalet 10 m, vožnja po L, D nogi 5 m, 

spuščanje pod oviro, limonce do ciljne črte  

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 6 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 8 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.3.7.2 Drsalni izzivi za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti: 

1. Vožnja z drsalkami v položaju lastovke 10 m 

2. Preskok več zaporednih ležečih ovir 

3. Češnje  naprej 10 m 

4. Vožnja naprej 10m, obrat 180°, vožnja vzvratno 5 m (vajo izvede v obe smeri) 

5. Vožnja okoli stožcev (razdalja 3 metre) iz zaleta po eni nogi 10-15 m (L,D) 

6. Preskoki 5 zaporednih ovir višine 5-10 cm (razdalja med ovirami 3-5m) iz nizkega čepa 

7. Po predhodnem zaletu odskok čez oviro 10-20 cm in doskok v telemark 

8. Poligon (v eno smer – zalet 10 m, vijuganje med stožci po desni nogi, spuščanje pod oviro, 

preskok ovire, limonce v smeri naprej, pol-obrat pri vertikalni ovirici, - v smeri nazaj limonce 

vzvratno, preskok ovire, takoj spuščanje pod oviro, vijuganje med stožci po levi nogi) 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

5.3.7.3 Drsalni izziv za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti: 

1. Vožnja z drsalkami v položaju lastovke vzvratno 10 m 

2. Preskok več zaporednih ovir višine 10-15 cm 
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3. Limonce vzvratno, sprememba smeri limonce naprej 10+10 m 

4. Vožnja naprej 10m, obrat s poskokom 180°, vožnja vzvratno 10 m (obrat v obe smeri) 

5. Vožnja okoli stožcev (razdalja 3 metre) iz zaleta po eni nogi 15 m (L,D) 

6. Preskoki 5 zaporednih ovir višine 5-10 cm (razdalja med ovirami 3-5m) iz nizkega čepa 

7. Po predhodnem zaletu odskok čez 3 zaporedne ovire 10-20 cm in doskok v telemark 

8. Igranje hokeja 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.3.11.  Primer priprave za trening učenja drsanja: 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

Pred drsanjem jih učitelj opozori na pravila na drsališču: 

- drsamo v smeri urinega kazalca (ko prosto drsamo), 

- pazimo na počasnejše drsalce, 

- ne prerivamo se, ne potiskamo in ne zaletavamo se v nikogar pred seboj, 

- prehitevamo po notranji strani, 

- pazimo na učence, ki so na tleh, če je potrebno, jim pomagamo vstati. 

 

 

 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

IGRE NA DRSALIŠČU 

 

1. Postavljanje poligona (zavijanje, prestopanje, sklanjanje) 

2. Naprej/nazaj/levo/desno 

Učenci so v vrsti obrnjeni proti učiteljema. Učitelja (najprej v slovenskem, nato v angleškem 

jeziku) dajeta navodila: Naprej naprej, naprej, nazaj, obrat, levo ... Učenci morajo na ukaz čim 

hitreje odreagirati. 

 

3. Tvorjenje skupin 

Učitelj pove neko število, učenci pa tvorijo skupine. Npr. Če reče štiri, se učenci formirajo v 

skupine po štiri in naprej drsajo v »kači«. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

Igra za umiritev.  
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5.4 Smučarski tek 

 

Tek na smučeh sestavljata dve tehniki: klasična in drsalna. Za klasično tehniko lahko rečemo, da je 

podobna naravni hoji in teku, torej naravnemu gibanju. Postavitev smuči je večino časa vzporedna, 

tudi stopala (do izjem prihaja le pri večjih, strmejših naklonih terena oziroma vzponih). Značilnost 

drsalne tehnike je škarjasta postavitev smuči, pri kateri stopala oblikujejo črko V, se pravi, da so pete 

bližje, prsti na nogah pa bolj oddaljeni. Podobno postavitev stopal lahko zasledimo na primer pri 

rolanju in drsanju.  Škarjasto postavitev smuči se lahko uporablja tudi v klasični tehniki, predvsem v 

strmejših vzponih. Na klasičnih smučeh s škarjasto postavitvijo v vzpone tekmovalci izvajajo 

nekakšne poskoke, korake, pri katerih ne sme prihajati do faze drsenja na smučeh. Preden pričnemo s 

poučevanjem katere koli tehnike, je učenca potrebno najprej seznaniti z opremo (čevlji, smuči, palice, 

oblačila, pokrivala in rokavice). Po seznanitvi učenca z opremo lahko pričnemo s poučevanjem. 

Poučevanje se začne s sredstvi za razvoj specifičnih gibalnih občutkov pri privajanju na opremo. Ko 

učenec usvoji te občutke, nadaljujemo s sredstvi za prilagajanje na drsenje na tekaških smučeh (Jošt 

in Pustovrh, 1995).  Priporočljivo je, da se poučevanje teka na smučeh začne s klasično tehniko in kot 

nadgradnja nadaljuje z drsalno tehniko teka na smučeh. Uporaba in učenje elementov tehnik se 

prilagaja sposobnostim in znanju posameznika (Pustovrh, 2010). 

 

Glavni cilj šole hoje in teka na smučeh je, da se otroci na snegu zabavajo in da z gibanjem in učenjem 

novih gibalnih vzorcev zagotavljamo otrokom zdrav razvoj in vsesplošno zdravje ter dobro počutje.  

 

Poudarek učenja teka na smučeh v zgodnjem otroškem obdobju bo predvsem na prilagajanju na 

opremo za tek na smučeh in na prilagajanju drsenja ter hoji na tekaških smučeh. Ko bodo usvojene vse 

prilagoditve in hoja na tekaških smučeh, bomo pričeli z učenjem teka na smučeh. Zavedati se moramo, 

da se nam pri učenju bazičnih struktur gibanja nikamor ne mudi. Da bomo strukture gibanja lahko 

nadgrajevali in učili kompleksnejših struktur gibanja, je sprva potrebno dodobra usvojiti temelje 

gibanja (najosnovnejše so naravne oblike gibanja). Če so temeljni gibalni vzorci slabo usvojeni, se 

nam pri učenju slej ko prej pojavijo težave. (velja v vseh športnih disciplinah).  

 

 

5.4.1 PRILAGAJANJE NA OPREMO  

 

Prilagajanje na opremo izvajamo tako v zaprtem prostoru kot na snegu. Tako v enih kot v drugih 

okoliščinah poteka prilagajanje na opremo po enaki poti preko:  

- hoje in teka v tekaških čevljih,  

- vaj prilagajanja na tekaško opremo (prilagajanje na palice, prilagajanje na eno smučko, 

prilagajanje na obe smučki, prilagajanje na eno smučko in na palice, prilagajanje na obe smučki 

in na palice), 

- imitacije položajev na tekaških smučeh ter  

- padcev in vstajanja po padcih. 

 

 

5.4.2 VAJE ZA PRIVAJANJE NA SMUČI 
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Vaje za privajanje na smuči so za začetnika nujne, uporabljamo pa jih tudi kot vaje za ogrevanje pred 

vsako vadbo. 

 

Najprej na mestu pridobimo občutek za gibanje na tekaških smučeh, se naučimo voditi smuči in z 

njimi upravljati. 

- Z opiranjem na palice izmenično z eno in drugo smučko dvigujemo krivine – zadnji del smučke 

je na tleh. Potem dvigujemo celo smučko, ki naj bo čim bolj ravna nad snegom. 

- Prestopamo vstran, prestopamo čez nahrbtnike, kepe ali žoge 

- Prestopamo okoli krivin in zadnjih delov smučke, tako da na snegu ostane sled, ki ima obliko 

žarkov, ki izhajajo iz istega središča. 

 

Naslednji korak je vstajanje po padcu. To na tekaških smučeh ni pretirano težko, saj smo gibljivi v 

vseh sklepih. Pri vstajanju potegnemo smuči pod sebe, se obrnemo na kolena in iz tega položaja s 

pomočjo rok ali palic vstanemo. Pri padcu v strmini smuči vedno postavimo prečno na strmino, da pri 

vstajanju ne zdrsimo po bregu navzdol. 

 

Ko dobimo občutek za tekaške smuči in stojimo na smučeh povsem sproščeno in varno, se učimo 

obračati na mestu na ravnini ali rahli strmini. Palice vbodemo široko za seboj in se nanje naslonimo. 

Zunanjo smučko dvignemo navpično predse in jo obrnemo za 180°, prestopimo nanjo in pristavimo 

še drugo smučko.  

 

Za pridobivanje občutka za stabilen položaj na tekaških smučeh, poskakujemo v levo in desno stran z 

ene smučke na drugo. Pri tem se opiramo na palici. 

 

Zahtevnejše vaje: med opiranjem na palici sonožno poskakujemo levo in desno in navzgor s krčenjem 

kolen. Poskoki naj bodo čim višji in čim mehkejši. 

 

 

5.4.3 HOJA S PALICAMI IN BREZ V CELEM SNEGU IN V SMUČINI 

 

S hojo na smučeh se privajamo na skladno delo rok in nog. Gibanje naj bo ritmično, sprva počasno. 

Palice izmenično vbadamo v sneg ob stopalu drsne noge.  Roka je pri vbodu palice v komolcu rahlo 

upognjena. Pri opiranju nanjo in pri prenašanju palice naprej, se roka v komolcu ne krči.  

 

Vaje za utrjevanje osnovne koordinacije gibanja  in hkrati razvoj ravnotežja so: 

- Hoja v koloni po celcu. Pazimo, da ves čas stopamo po sledi, ki jo je v snegu pustil prvi v 

koloni. Za vso kolono mora ostati le ena sled. 

- Hoja drug za drugim v koloni v dvojicah ima isti smisel. Tekača se na čelu kolone menjata 

- Hoja po zamišljeni ali s palicami označeni osmici je lahko zelo zabavna vaja. Oblikujemo lahko 

eno ali več kač. Hodimo drug za drugim, držimo se lahko za roke, okrog pasu ali pa za palice. 

S sledjo smuči lahko oblikujemo tudi druge elemente. 

 

 

5.4.4 VAJE ZA DRSENJE 

 

Obvladat smuči v gibanju je prva zahtevnejša naloga smučarjev tekačev začetnikov. Glede na to, da 

otroci že obvladajo vodenje skakalnih smuči, bo tudi ta naloga lažja. Najlažje se tega naučimo na ne 
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preveč strmem bregu, ki mora imeti raven začetek in raven iztek. Teren mora biti dovolj širok, da lahko 

vadi več ljudi hkrati. Na začetku moramo vadeče naučiti obvladati osnovni položaj na tekaških 

smučeh. Smuči naj bodo razklenjene v širini bokov, noge naj bodo v skočnem in kolenskem sklepu 

rahlo pokrčene, telo v rahlem predklonu. Roke, v katerih držimo palice, so v komolcih skrčene 

približno do pravega kota in jih ne pritiskamo k telesu, krpljice so za telesom dvignjene od tal. 

 

Vaje za utrjevanje drsenja v smuku: 

- Dviganje zadnjih delov smuči 

- Dviganje krivin smuči 

- Dviganje cele smučke 

- Prestopanje v vzporedno smučino 

- Počepi med vožnjo 

- Slalom med palicami 

- Vožnja preko grbin 

 

 

5.4.5 VAJE ZA RAVNOTEŽJE 

 

Dobro razvito ravnotežje je osnova in najpomembnejša sposobnost smučarjev tekačev. Najbolj 

učinkovite so vaje, kjer čim dlje drsimo na eni smučki, druga pa je s celo površino ali vsaj enim delom 

dvignjena od tal.  

 

Za dobro ravnotežje so učinkovite in zanimive vaje v dvojicah, trojicah, četverkah… med vožnjo v 

smuku brez palic. Partnerji se držijo za roke, med vožnjo izmenično dvigajo eno in drugo smučko, 

vozijo mimo ali okrog ovir na progi, podajajo si žogo, kepo, kapo, rokavico, pobirajo predmete s tal, 

kar zna biti za otroke izredno zanimiva vadba. 

 

 

5.4.6 ZAVOJ S PRESTOPANJEM 

 

Uporabljamo ga za spremembo smeri med vožnjo po bregu navzdol. Tik preden začnemo zavijati, se 

spustimo s telesom nizko, rahlo se nagnemo nazaj, da laže zadržimo ravnotežje. Težo telesa prenesemo 

na zunanjo smučko, notranjo pa prestavimo škarjasto v zavoj. Od zunanje smučke se odrinemo in jo 

pristavimo k notranji. To gibanje ponavljamo do želene spremembe smeri ali dokler se ne ustavimo. 

Začnemo pri nižji hitrosti, ki jo postopoma skoti obvladovanje vadečih dvigujemo. 

 

 

 

5.4.7 POLPLUŽENJE, PLUŽENJE 

 

Te elemente uporabljamo za upočasnitev hitrosti, ustavljanje, ali ko želimo spremeniti smer. 

 

Pol-pluženje - med smukom naravnost izplužimo z eno smučko. Koleno te noge pritisnemo naprej in 

navznoter, peto pa navzven. S telesom smo vzravnani, boki so potisnjeni naprej. Roke so v komolcih 

pokrčene, palice so s krpljicami obrnjene nazaj. 
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Pluženje – Obe smučki postavimo v plužni položaj, tako da sta krivini le malo razmaknjeni, zadnja 

dela pa močno narazen. Kolena potiskamo navznoter, telo je vzravnano, boki pa potisnjeni naprej. 

Roke so v komolcih pokrčene, palice so s krpljicami obrnjene nazaj. 

 

Dvojice: Dva tekača se postavita drug za drugim v plužni položaj. Med vožnjo v plugu se držita za 

palice, ki jih ves čas ne smeta izpustiti. 

 

Vlak: Čim več tekačev se prime okoli pasu in se spusti po blagem bregu navzdol. V koloni so najmanj 

trije. Lahko naredimo tudi več kolon, ki tekmujejo katera bo dlje zdržala brez padca. 

 

 

5.4.8 PARALELNI ZAVOJ 

 

Za spremembo smeri na dovolj trdem, širokem in gladkem terenu lahko uporabljamo paralelni zavoj. 

Smuči so vzporedne in rahlo razmaknjene. Značilno je intenzivno spuščanje in dviganje težišča. 

Kolena močno potiskamo k bregu, telo pa je obrnjeno v nasprotno stran. 

 

 

5.4.9 ODRIVANJE S PALICAMI 

 

Pri vseh korakih klasične in drsalne tehnike teka na smučeh se odrivamo s palicami. Odriv je lahko 

soročen, ali pa izmeničen. Za dobro odrivanje z rokami moramo imeti močne roke. Dobra vaja za moč 

je drsenje na vzporednih smučeh – najbolje v smučini – ob izmeničnem odrivanju s palicama. Pazimo 

na ritem odrivanja in na to, da dlan odrivne roke naredi čim daljšo pot od prednjega položaja do konca 

odriva za telesom in se nato po isti poti vrne v začetni položaj. Pri odrivanju ne smemo sukati ali 

odklanjati zgornjega dela telesa. 

 

Zabavne vaje: 

Veslanje-kajak 

Z obema nogama klečimo na smučeh, smuči so v smučini. Palice primemo na sredini tako, da je ena 

krpljica na eni, druga pa na drugi strani smuči. Palice vbadamo v sneg izmenično na eni in na drugi 

strani smučine tako, da posnemamo kajakaše pri veslanju. 

 

Veslanje – kanu 

Z eno nogo čepimo, z drugo pa pokleknemo na drugo smučko. Smuči so v smučini. Obe palici držimo 

skupaj s krpljicami obrnjenimi navzdol. Z eno roko držimo pri ročaju, z drugo pa bližje krpljicam. 

Najprej zaporedno vbadamo samo na eni, nato pa na drugi strani smučine – posnemamo kanuiste. 

 

Soročen odriv s palicami: 

Palici hkrati prenesemo naprej. V sneg jih vbodeno približno na sredini prednjega dela smučke. Ročaji 

palic so pred krpljicami. Pri vbodu so roke v komolcih rahlo pokrčene, komolci pa obrnjeni navzven. 

S palicami se odrivamo tako, da se z zgornjim delom telesa naslonimo nanje in hkrati drsimo po 

vzporednih smučeh. Noge v kolenih so le rahlo upognjene, s telesom se predklanjamo največ do 

vodoravnega položaja. Odriv z rokami je končan, ko sta palici za telesom v podaljšku iztegnjenih rok. 

Takoj po odrivu z rokami se s telesom vzravnamo in se pripravimo na nov odriv. 
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5.4.10 ELEMENTARNE IGRE 

 

Elementarne igre, ki jih sicer poznamo iz otroštva, so na tekaških smučeh lahko prav zabavne, hkrati 

pa so odlična vaja za razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti. 

 

 

Lovljenje: 

 

Lovljenje na tekaških smučeh je odlična elementarna igra za otroke in odrasle. Z njo na igriv način 

razvijamo ravnotežje, koordinacijo in občutek za drsenje. S palicami in s sledjo ""– glede na velikost 

skupine. Poleg navadnega lovljenja se lahko igramo še lovljenje med palicami (kdor podre palico lovi), 

ali pa okamenele – lovljenje z reševanjem – kogar lovec ulovi, mora stati na mestu, reši pa ga lahko 

prost tekač, če mu zapelje med nogami. Lahko se lovimo tudi v dvojicah. Prvi lovi drugega, ko ga 

ujame, zamenjata vlogi. Opcija lovljenja je tudi mačka lovi miš. Tekači se razporedijo v pare, vsak par 

se prime pod roko. Dva prosta tekača sta mačka in miš, ki se lovita med seboj. Ko miš beži, se lahko 

reši tako, da se oprime enega od para. Tekač na drugi strani para se ji mora umakniti. Ta zdaj lovi 

mačko, ki postane miš. Lovljenja omejimo časovno in prostorsko.  

 

Za lovljenja sprva izberemo raven, kasneje pa lahko tudi bolj razgiban teren.  

 

 

Črni mož: 

 

Vsi v skupini odložijo palice in se zberejo na eni strani označenega prostora. Na drugi strani je črni 

mož, ki je obrnjen proti skupini. Na znak - "Kdo se boji črnega moža" stečejo drug proti drugemu. 

Med tekom proti skupini se skuša črni mož dotakniti čim več bežečih. Vsi ulovljeni postanejo črni 

možje in skupaj lovijo tiste, ki so se uspeli izmakniti. Igre je konec, ko so vsi na strani črnega moža. 

 

 

Črno-belo: 

 

Dve skupini tekačev stojita v koloni. Z boki sta obrnjeni druga proti drugi in razmaknjeni 2 do 3 metre. 

Vsaka ima svoje ime. Na znak učitelja, ki stoji pred kolonama, začne klicana skupina loviti tekače iz 

nasprotne kolone. Nasprotna skupina se umika proti označenemu koncu igralnega prostora. Ulovljeni 

tekači postanejo člani skupine, ki jih je ujela in dobijo njihovo ime. Igra je končana, ko so vsi tekači 

na eni strani. Stati morajo bolj narazen, da se po znaku učitelja lahko obrnejo v smer teka. Tečejo brez 

palic. 

 

 

Pobiranje palic: 

 

Na določeni razdalji od vrste tekačev je ena palica manj, kot je vadečih. Na znak vsi stečejo po palice. 

Tisti, ki ostane brez nje, izpade. Vsakič vzamemo eno palico stran. Zmaga tekač, ki je dobil zadnjo 

palico. 

 

 

5.4.11 DRSALNA TEHNIKA 
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Drsalna tehnika je prijeten in zelo učinkovit način gibanja na smučeh, saj z njo z manjšo porabo 

energije dosežemo večjo hitrost, kot pri klasičnem teku. Značilno za to tehniko je, da ves čas drsimo 

po škarjasto postavljenih smučeh in se od njih odrivamo. Odrivamo se z drseče smučke, za razliko od 

klasične tehnike, kjer se pri odrivu smučka za trenutek zaustavi. Pri drsalni tehniki smučka drsi plosko 

po snegu, odrivamo pa se z njenega notranjega roba. Odrivamo se s celim stopalom.  

 

Za dobro drsenje je poleg dobro pripravljenih smuči potrebno odlično ravnotežje, tekoč ritem in dobra 

gibljivost. Zato najprej delamo vaje za izpopolnjevanje teh sposobnosti: 

- Lovljenje na označenem prostoru brez uporabe palic 

- Soročno odrivanje z drsenjem po eni smučki 

- Prestopanje v vzporedno smučino 

- Menjavanje smučine 

- Zavoj s prestopanjem 

- Tekači s prestopanjem rišejo v sneg najprej kroge, potem pa osmice 

- Po dva tekača zavežeta palice. Eden je v središču kroga in se vrti, drugi se drži na drugem 

koncu zvezanih palic in se s prestopanjem giblje v krogu. Nato se obrne in se vrti še v drugo 

stran. Vlogi menjata. 

 

 

5.4.11.1  DVOJNI DRSALNI KORAK 

Dvojni drsalni korak je element drsalne tehnike, pri katerem se ob izmeničnem odrivanju z nogami 

soročno odrivamo na vsak drugi korak. 

 

Med drsenjem se odrivamo z notranjega roba smučke, ki se pri tem ne zaustavi. Prenesemo težo telesa 

na drugo smučko, ki jo plosko položimo na sneg in zdrsimo po njej. Odrivno smučko nekoliko 

dvignemo od snega in jo pritegnemo drsni smučki. Pazimo, da popolnoma prenesemo težo telesa na 

drsno smučko in da se odrivamo s celega stopala. 

 

Vaje za učenje dvojnega drsalnega koraka: 

- Drsenje brez palic z izmeničnim zamahovanjem z rokami, 

- Drsenje brez palic, roke pokrčene, dlani pred prsmi sklenjene, prsti so obrnjeni naprej; črto 

nos-koleno-stopalo nadzorujemo tako, da je projekcija kolena nad prsti drsne noge, 

- Drsenje brez palic, roke so pred telesom iztegnjene v višini ramen, dlani so sklenjene in so nad 

drsečo smučko, pogled je usmerjen naprej, 

- Drsenje brez palic s spredaj prekrižanimi rokami; komolci so v višini ramen 

- Drsenje brez vbadanja palic, palice držimo spredaj vodoravno v širini ramen 

- Med drsenjem na vsak odriv z nogo naredimo velik čelni krog (ob zaključku odriva drsimo po 

vzravnani, rahlo pokrčeni nogi, roke pa so takrat v najvišjem položaju). 

 

Možne napake: 

- Nepopoln prenos teže telesa 

- Zvračanje smučke na notranji rob 

- Sedeč položaj 

- Odrivanje z nogo preko prstov 

- Nepopoln odriv s palicami 
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Kako napake odpravimo: 

- Z vajami za drsenje in ravnotežje 

- Z igrami na tekaških smučeh 

 

 

5.4.11.2 ENOJNI DRSALNI KORAK 

 

Pri enojnem drsalnem koraku se ob vsakem zdrsu z nogo soročno odrinemo tudi s palicami. Med 

drsenjem se dvignemo na stojni nogi, k njej priključimo nihajočo nogo in z rokami zamahnemo naprej. 

Hkrati vbodemo obe palici in se z njima odrinemo. Pri tem so roke pokrčene in komolci rahlo obrnjeni 

navzven. Sledi odriv z nogo. Ko je odriv končan, prenesemo težo diagonalno naprej na drsečo smučko 

in se ponovno vzravnamo. Ta korak zahteva največ ravnotežja in dober prenos teže telesa na stojno 

nogo, ker na vsak zdrs z nogo naredimo dva giba z rokami – odriv in prenos palic naprej. Ker se 

uporablja pri velikih hitrostih, je kot med obema smučkama majhen. 

 

Možne napake: 

- Nepopoln prenos teže telesa 

- Zvračanje smučke na notranji rob  

- Sedeč položaj 

- Odrivanje z nogo preko prstov 

- Nepopoln odriv s palicami 

 

Kako napake odpravimo: 

- Z vajami za drsenje in ravnotežje 

- Z igrami na tekaških smučeh 

 

 

5.4.11.3 POLDRSALNI KORAK 

 

Poldrsalni korak je kombinacija soročnega odrivanja in odrivanja z eno nogo v stran. 

 

Ena smučka ves čas drsi v smučini, z drugo pa se odrivamo tako, da jo škarjasto postavljamo na sneg. 

Ko prestavimo smučko škarjasto v stran, nanjo prenesemo težo telesa, da se od nje lahko odrinemo. 

Smučko škarjasto postavljamo na sneg tako, da smo s stopalom vsaj za polovico dolžine stopala pred 

stopalom drsne noge. Soročni odriv se začne pred odrivom z nogo. 

 

 

5.4.11.4 ŠTAFETNE IGRE 

 

S štafetnimi igrami lahko na sproščen način utrjujemo že naučene tehnike teka. Še posebej otroci zelo 

radi tekmujejo, sproščena igra pa jih ne utruja in so lahko dlje motivirani. 

 

Dve ali več ekip tekmuje med seboj. Člani vsake ekipe so razdeljeni na dve skupini , ki si stojita 

nasproti vsaka na svoji strani igralnega prostora. Na učiteljev znak vsi prvi v ekipah stečejo na 

nasprotno stran (s palicami ali brez), se tam dotaknejo drugega, ki ima enako ali pa drugačno nalogo. 
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Štafeta je končana, ko vsi tekmovalci opravijo svoje naloge, zmaga pa seveda tista ekipa, ki prva v 

celoti opravi vse naloge. 

 

Štafetne igre lahko izvajamo tudi tako, da so vsi tekači za štartno linijo na eni strani igralnega prostora. 

Prvi v koloni stečejo okrog predmeta ali znaka na drugi strani in se vrnejo nazaj na izhodiščno mesto, 

kjer se dotaknejo naslednjega člana ekipe. 

 

Določimo različne naloge: 

- Tek v različnih tehnikah 

• dvotaktni diagonalni korak 

• soročno odrivanje 

• tek brez palic 

•veslanje kajak 

•veslanje kanu 

- Prenašanje predmeta (žoge, palice, kepe…) 

- Štafeta v krogu z nalogami: določimo različne naloge, ki jih morajo vadeči opraviti med tekom 

(zadevanje cilja – za zgrešeni met morajo npr. teči kazenski krog, premagovanje ovir, pobiranje 

predmetov…) 

 

 

5.4.11.5 IGRE Z ŽOGO NA TEKAŠKIH SMUČEH 

 

Igre z žogo imamo vsi radi, zato jih čim večkrat uporabimo tudi na snegu. Ker nas čustveno zaposlijo, 

ne razmišljamo o tehniki in nekateri gibi se zato hitreje avtomatizirajo. 

 

Zbijanje z žogo: 

 

Prostor ogradimo s palicami. Nekdo v skupini ima žogo in skuša zadeti druge, ki pred žogo bežijo, jo 

lovijo, se ji izmikajo ali pa jo pobirajo s tal. Če je tekačev več, je lahko v igri več žog. Zadeti lahko 

opravi tudi kazensko nalogo in se vrne v igro. 

 

 

Rokomet: 

 

Rokometno polje in vrata označimo s palicami. Igramo po prirejenih pravilih, ki jih določamo sami. 

 

 

Zaporedne podaje: 

Vadeče razdelimo v dve enko številčni skupini. Člani ene skupine si med seboj podajajo žogo. Skušajo 

doseči (pet, deset) zaporednih podaj, da dobijo točko. Nasprotna skupina mora žogo odvzeti. Ko jim 

to uspe, je njihovo naloga enaka, torej doseči določeno število podaj. Skupina, ki prva doseže npr. tri 

točke je zmagovalka. 

 

 

5.4.11.6 TEKMOVANJE NA POLIGONU 
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Ob primernih pogojih lahko priredimo tekmovanje na krožni progi različnih dolžin (200-600m) v 

različnih tehnikah. Progo razdelimo na odseke in vnaprej določimo, v kateri tehniki je potrebno 

določen odsek preteči. Proga naj bo raznolika (gor-dol), vmes ravninski odseki. Tehniko na določenem 

odseku prilagajmo terenu. Merimo lahko čas, lahko pa točkujemo izvedbo posameznega elementa 

tehnike. Vmes je dobro vključiti zabavnejše naloge, zadevanje cilja, pobiranje in prenašanje 

predmetov, napihovanje balona, oblačenje in slačenje vetrovke, hojo vzvratno 

 

5.4.12 Primer priprave za trening učenja drsanja: 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

Ogled opreme, pojasnila učitelja glede obutve, obleke in primerne tekaške opreme, ter navodila 

o skrbnem ravnanju z opremo. 

 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

- Vadba teka in hoje na smučeh brez uporabe palic z eno ali obema smučkama v igralnih 

oblikah (črni mož, štafete, lovljenja, posnemanja) 

- Vadba hoje in teka na smučeh na ravnini z uporabo palic 

- Vadba vstajanja po padcih 

- Vadba smuka po blagi strmini 

- Vadba spremembe smeri s prestopanjem in plužnim zavojem 

- Pohod 30 min (vmes si lahko ogledamo kakšno zanimivost) 

 

Dejavnosti od 2. do 5. vaje izvajamo v igralnih oblikah na poligonih. 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

Razgovor o zdravem načinu življenja, zakaj je tek pomemben za smučarje skakalce, kaj 

pridobimo s takšno vadbo. Poskrbimo za ustrezno čiščenje in shrambo opreme. 

 

 

 

5.4.13 Tekaški izziv 

 

5.4.13.1 Tekaški izzivi za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti  

- se uspešno postavi na tekaške smuči 

- zna drseti sonožno po rahli naklonini 

- med vožnjo po rahli naklonini spusti težišče v počep 

- se ustavi s plužnim zavojem 

- zna drseti po eni smučki, odriv je na čevelj 

- se odriva s palicami soročno 

- se pelje v smuku poševno po rahli naklonini, smer menja s plužnim zavojem 

- drsenje na smučeh v taki meri, da se lahko igrajo igro lovljenj, poligone… 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 
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- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.4.13.2 Tekaški izziv za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti 

- v drsalnem koraku na ravnini se pelje med stožci na razdalji (50 m) 

- se lovi/igra/izvaja poligone v drsalnem koraku  

- po rahli naklonini izvaja zavoje s prestopanjem 

- po rahli naklonini pelje slalom, gre pod več zaporednih oviric v polčepu, ponovi slalom 

- osmice na ravnini 

- drsalni korak z držanjem palic za glavo 

- tek v drsalnem koraku s kroženjem rok naprej 

- tek v drsalnem koraku s kroženjem rok nazaj 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.4.13.3 Tekaški izziv za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti 

- vožnja v telemarku po rahli naklonini; menjava nog 

- vezano počep, odskok in doskok po rahli naklonini  

- vožnja čez improvizirano skakalnico velikosti cca 2 m 

- skoki s tekaškimi smučmi na sneženi skakalnici cca 2 m 

- tek navkreber v enojnem in dvojnem drsalnem koraku 

- vožnja v skakalnem počepu skozi radius 

- vožnja po rahli naklonini in spuščanje v globok počep 

- dvojni drsalni korak po rahli naklonini z dolgim drsenjem 

- prestopanje z noge na nogo po rahli naklonini 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

5.5 Igre z žogo  

Telesni razvoj, gibalne in funkcionalne sposobnosti otrok lahko razvijamo na različne načine, eden teh 

pa je tudi z uporabo različnih žog. Igre z žogo pomagajo razvijati naravne oblike gibanja in športna 

znanja otrok, ki so osnova vsem športom. Poseben učinek iger z žogo je tudi prijetno doživljanje športa 

in vzgoja otrok z igro (Dežman, 2004). 

Motorika z žogo predstavlja pomembno področje športa v starostnem obdobju do 10 let, saj vpliva na 

razvoj koordinacije, ravnotežja, podajanja, natančnosti in je podlaga za posamezne športne igre.  

 

Med najpomembnejša gibanja z žogo Dežman (1998) uvršča: 

 • rokovanje in poigravanje z žogo,  

• nošenje ene ali več žog,  
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• kotaljenje ene ali več žog,  

• podajanje,  

• odbijanje,  

• lovljenje in zaustavljanje žoge,  

• mete, strele.  

 

Pri tem je mogoče načine gibanja med seboj kombinirati oziroma jih izvajati v obliki bolj ali manj 

zapletenih vadbenih nalog. Vadba, ki otroku omogoča in ga hkrati prisili k nenehnemu stiku z žogo, 

privede do hitrejšega pridobivanja občutka za žogo. Otroci dobijo občutek za velikost, odbojnost in 

gibanje žoge, prav tako pa žogo upravljajo z različnimi deli telesa, kar vpliva na razvoj njihove gibalne 

vsestranskosti, kar je nenazadnje v tem starostnem obdobju tudi naš cilj. 

 

5.5.1 PRIMERI GIMNASTIČNIH VAJ Z ŽOGO ZA SPLOŠNO OGREVANJE  

 

Navajamo nekaj gimnastičnih vaj z žogo, ki so primerne za raztezanje različnih mišičnih skupin v 

pripravljalnem delu vadbene enote. Vse vaje lahko uporabimo tudi kot osnovo za razvoj gibljivosti v 

tem starostnem obdobju:  

 

- Potiskanje žoge v predklonu (za raztezanje vertikalnih upogibalk ramen) V začetnem položaju 

stoja razkoračno, v predklonu držimo žogo s prsti dlani in potiskamo ramena naprej. Žogo 

skušamo spraviti čim dlje od telesa, horizontalno.  

 

- Kroženje z rameni z žogo (za raztezanje mišic ramenskega obroča) V stoji razkoračno, 

vzročeno držimo žogo v rokah in izvajamo kroženje z rokami v ramenskem sklepu. Roke so 

iztegnjene v komolcih.  

 

- Suki trupa z žogo (za raztezanje sukalk trupa) V začetnem položaju smo v stoji razkoračno, 

predročenje, žogo držimo z obema rokama. Roke so ves čas iztegnjene v komolcih. S 

premikanjem žoge v odročenje izvajamo suke trupa, pogled je ves čas usmerjen proti žogi. 

Vajo ponavljamo izmenjaje, dvakrat v eno in dvakrat v drugo stran.  

 

- Odkloni z žogo (za raztezanje stranskih mišic trupa) Osnovni položaj je stoja razkoračno 

široko, vzročenje, žogo držimo v rokah. Roke iztegnjene v komolcih. Izmenično izvajanje 

odklonov v obe smeri – dvakrat v eno, dvakrat v drugo stran. Vajo lahko popestrimo tako, da 

učence postavimo v več vrst, ti pa si z odkloni podajajo žogo v eno in drugo smer.  

 

- Kroženje trupa z žogo (za raztezanje mišic trupa) Osnovni položaj je spet stoja razkoračno 

široko, vzročenje, žogo držimo v rokah. Nato krožimo s celotnim trupom, trup premikamo le v 

bokih, vse drugo ostaja v enakem položaju. Vajo ponavljamo v eno in drugo smer.  

- Raztezanje v stoji na eni nogi z žogo (za raztezanje upogibalk kolka in gležnjev) Začetni 

položaj je stoja na eni nogi, druga je pokrčena v zanoženju. Z dlanjo roke, ki je na strani 

pokrčene noge, primemo stopalo v predelu prstov in nogo zategnemo. Z meči in stegnom 

pokrčene noge držimo žogo brez pomoči rok. Nogi nato zamenjamo.  
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- Izpadni korak vstran na žogi (za raztezanje primikalk kolka) Začetni položaj je izpadni korak 

vstran, z rokami oporno na koleno pokrčene noge. Iztegnjena noga se z notranjim delom stopala 

opira na žogo. Položaj zadržimo. Vajo ponovimo tudi z drugo nogo.  

 

- Razteg trupa v sedu razkoračno z žogo (za raztezanje iztegovalk trupa in iztegovalk kolka) 

Začetni položaj je sed razkoračno široko, žogo z dlanmi potiskamo ravno naprej do največje 

možne razdalje in s tem povzročimo izteg z največjo amplitudo.  

 

- Zaklon v leži oporno spredaj na žogi (za raztezanje upogibalk trupa) Osnovni položaj je leža 

oporno spredaj na žogi, ki je na tleh. Roke so iztegnjene v komolcih, glava je v podaljšku trupa. 

Položaj zadržimo. 

 

- Osmica z žogo v predklonu (za raztezanje upogibalk kolena) Začetni položaj je stoja 

razkoračno široko, predklon. Žogo z dlanmi kotalimo med nogami in rišemo osmico. To lahko 

počnemo v eno in drugo smer. 

 

 

5.5.2 PRIMERI IGER V PRIPRAVLJALNEM DELU  

 

Igra 1: KOŠARKA LOVEC IN ZAJCEV  

 

Cilj: splošno ogrevanje  

 

Pripomočki: dve mehki žogi, koši  

Osnovna težavnostna stopnja: Dva vadeča sta lovca, ki z žogama zbijata svoje sošolce, ostali so zajci. 

Lovca lahko naredita največ tri korake, nato morata žogo vreči ali podati drug drugemu. Vsak, ki je 

zbit, se pridruži lovcem in tudi sam postane lovec. Preostali učenci se lahko rešijo, če žogo ulovijo, 

tudi oni pa lahko z žogo naredijo le 3 korake. Če z ulovljeno žogo dosežejo koš, so vsi novonastali 

lovci »rešeni«. Zajci si žogo lahko med seboj podajajo, lovci pa jo prestrezajo. Igre je konec, ko lovci 

zbijejo vse zajce. Velikost igralnega prostora je odvisna od števila vadečih in števila košev.  

 

Višja težavnostna stopnja: Lovci lahko zbijajo zajce le s soročnim metom izpred prsi, zajci pa si žoge 

med seboj ne smejo podati.  

 

Najvišja težavnostna stopnja: Lovci lahko zajce zbijejo le s strelom z nogo, zajci pa lahko koš zadenejo 

šele po treh medsebojnih podajah.  

 

 

Igra 2: ČRNI MOŽ  

 

Cilj: splošno ogrevanje  

 

Pripomočki: mehke žoge, dve blazini  

 

Osnovna težavnostna stopnja: Igrišče razdelimo na tri dele. Črni mož vodi žogo v srednji tretjini 

igrišča. Drugi vadeči se nahajajo v prvi ali tretji tretjini. Na znak morajo igralci priti na nasprotno 
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polje, tako da tečejo čez polje, v katerem je črni mož. Črni mož jih lovi, tako da vanje meče žogo. 

Kogar se žoga dotakne, ko je v polju črnega moža, pomaga črnemu možu loviti. Žoga se lahko dotakne 

tudi več otrok hkrati, saj se od njih lahko odbije. Vsak, ki se pridruži črnemu možu, igro nadaljuje z 

žogo. Če se žoga dotakne otroka, ki je že pritekel v nasprotno polje, to ne velja oziroma se ne pridruži 

črnemu možu. Igra se konča, ko so zbiti vsi vadeči.  

 

Višja težavnostna stopnja: Črni možje imajo tri žoge, s katerimi lahko zbijajo druge vadeče.  

 

Najvišja težavnostna stopnja:Črni mož v svoje polje postavi dve blazini kot oviri, na katere drugi 

vadeči ne smejo stopiti, sicer avtomatsko postanejo črni možje.  

 

 

Igra 3: UJEMI IN ZADENI  

 

Cilj: splošno ogrevanje  

 

Pripomočki: mehke žoge, stožci  

 

Osnovna težavnostna stopnja: Vsi učenci se postavijo v krog, učitelj je na sredini kroga in vrže žogo 

visoko v zrak ter zakriči ime enega od učencev. Ta učenec mora žogo ujeti, medtem pa se morajo drugi 

razbežati. Ko učenec žogo ujame, zavpije »stop«. Takrat se morajo vsi, ki bežijo, zaustaviti in obstati 

na mestu. Učenec z mesta z žogo poskuša enega od njih zadeti in kdor je zadet, dobi kazensko točko. 

Igro ponovimo večkrat, zmaga tisti, ki ima največ kazenskih točk. Višja težavnostna stopnja: Učitelj 

vrže dve žogi in zakriči imena dveh učencev.  

 

Najvišja težavnostna stopnja: Žogo lovi en učenec. V prostoru so s pomočjo stožcev oblikovana štiri 

kvadratna polja v obsegu 3x3m. Učenci morajo zbežati v eno izmed polj, da se s tem rešijo. Tisti, ki 

ostanejo izven polja, so tarče. Če so v poljih vsi učenci, ko je bila žoga ulovljena, potem učitelj določi, 

v katerem izmed štirih polj so učenci »varni«. 

 

 

5.5.3 GLAVNI DEL VADBENE ENOTE  

 

Glavni del vadbene enote predstavlja najintenzivnejši del, kjer otroci osvajajo nove gibalne spretnosti 

in znanja, zato je poudarek na učenju večji kot v uvodnem in zaključnem delu vadbene enote.  

 

V našem primeru v poštev pridejo predvsem moštvene in štafetne igre, saj borilne igre nimajo toliko 

povezave z razvijanjem sposobnosti obvladovanja žoge. Na prvem mestu so prav gotovo moštvene 

igre, saj je naš cilj vpeljevanje otrok v športne igre z žogo, torej moštvene igre. 

 

Igra 1: ŠTAFETA ROKA-NOGA  

 

Cilj: razvijanje hitrosti in koordinacije (nogomet, košarka in rokomet)  

 

Pripomočki: stožci, klobučki, nogometne žoge, žoge iz blaga  
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Osnovna težavnostna stopnja: Vadeče razdelimo na enakovredne skupine po štiri učence. Skupine so 

postavljene v kolonah, vsaka kolona ima pred seboj poligon. Klobučka označujeta začetno in končno 

točko poligona. Vsak poligon je dolg petnajst metrov, po petih metrih je v razmiku en meter 

postavljenih še pet stožcev, nato je po petih metrih postavljen končni klobuček. Prvih pet metrov je 

namenjenih kotaljenju žoge z roko, med stožci žogo vodijo z nogami, na koncu stožcev ponovno žogo 

kotalijo z rokami okrog končnega klobučka in enako ponovijo še v smeri nazaj. Ko pridejo do cilja, 

predajo žogo naslednjemu, ki nalogo ponovi. Štafetna igra se zaključi, ko nalogo opravijo vsi vadeči. 

Tista skupina, ki je prva opravila nalogo, zmaga.  

 

Višja težavnostna stopnja: Namesto kotaljenja, žogo vodijo z boljšo roko, med stožci žogo vodijo z 

rolanjem.  

 

Najvišja težavnostna stopnja: Žogo vodijo s slabšo roko, ko pridejo do stožcev, primejo nogometno 

žogo v roke, tam pa jih čaka mehka žoga iz blaga, ki jo poljubno vodijo mimo stožcev. Ob koncu 

stožcev pustijo mehko žogo in vodijo nogometno žogo do končnega klobučka in okrog njega ter 

ponovijo vajo v smeri nazaj na cilj. Tam nogometno žogo predajo svojemu soigralcu.  

 

Igra 2: MED ŠTIRIMI OGNJI  

 

Cilj: razvijanje preciznosti metov/strelov, moči rok in hitrosti izvajanja gibanj (rokomet in nogomet)  

 

Pripomočki: mehka žoga, debele blazine 

 

Osnovna težavnostna stopnja: Igra se igra med dvema ekipama, ekipi naj izbereta gibalno najšibkejša 

učenca. Igra se na odbojkarskem igrišču, v igro so vključeni vsi vadeči. V enem polju igrišča so igralci 

ene ekipe, v drugem polju so igralci druge ekipe. Zunaj polj sta le dva posameznika, od vsake ekipe 

eden. Posameznik, ki je zunaj polja, mora biti na nasprotnikovi polovici, njegova naloga je, da vrača 

žoge, ki preletijo polje. Igralci obeh ekip se med seboj zbijaj. Tisti, ki je zbit, mora zapustiti svoje polje 

in lahko nasprotnike zbija z avt linije na nasprotnikovi polovici. Če igralec žogo ulovi, lahko nadaljuje 

z igro v polju. Zunanji igralci lahko zbijajo z obeh stranskih linij in z zadnje linije. Ekipi morata biti 

enako številčni, če je v ekipi en igralec manj, je lahko določen igralec dvakrat zbit. Zmaga tista ekipa, 

ki zbije vse nasprotnikove igralce iz polja.  

 

Višja težavnostna stopnja: V vsakem polju sta pokončno postavljeni dve debeli blazini, za katere se 

lahko igralci skrivajo. Tovrstna igra zahteva večje sodelovanje med soigralci znotraj in zunaj igralnega 

polja. Če vadeči pomotoma zrušijo svojo blazino, so avtomatsko poraženci. Najvišja težavnostna 

stopnja: Še vedno so v igri debele blazine, le da je potrebno igralce zbijati s streli žoge z nogo.  

 

 

Igra 3: ŠTAFETA PODAJ  

 

Cilj: razvijanje preciznosti podaj/metov ter osnovnih odbojkarskih in košarkarskih spretnosti  

 

Pripomočki: odbojkarske žoge, obroči, dva koša  
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Osnovna težavnostna stopnja: Vadeče razdelimo na dve enakovredni ekipi. Na sredino telovadnice 

postavimo košaro z žogami. Na obeh polovicah telovadnice razporedimo obroče po tleh (približno 

enako), obročev mora biti toliko, kolikor je igralcev. V obroče naj stopijo igralci obeh ekip, ena ekipa 

na eno, druga na drugo polovico. En igralec iz vsake ekipe je pri košari z žogami in na učiteljev znak 

začne s podajo žoge enemu od soigralcev, ki žogo ujame in jo poda naprej. Po vsaki podaji učenec 

steče na mesto, kamor je žogo podal. Če je bila podaja neuspešna in učenec ni ujel žoge znotraj obroča, 

je potrebno začeti znova, vsi igralci se morajo vrniti na svoja začetna mesta. Žoga mora priti do vseh 

igralcev v ekipi, zadnji pa vrže žogo na koš in steče h košari z žogami ter žogo poda nazaj v igro. 

Zadetek pomeni točko za ekipo. Zmaga ekipa, ki v omejenem času doseže večje število točk. 

Pomembna je pravilna izvedba naloge. Višja težavnostna stopnja: Žoga mora biti podana z eno roko, 

met na koš je lahko z obema. Žoga ne sme pasti na tla.  

 

Najvišja težavnostna stopnja: Učenci si žogo podajajo s spodnjim ali zgornjim odbojem po 

predhodnem metu nad glavo. Žogo lovijo poljubno. 

 

 

5.5.4 ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE  

 

Igra 1: ZADENI POLJE  

 

Cilj: razvijanje preciznosti in ravnotežja (košarka in odbojka)  

 

Pripomočki: žoge za odbojko, obroči, vrvica  

 

Osnovna težavnostna stopnja: razvoj preciznosti  

Čez pol igrišča napnemo vrvico v višini dveh metrov. Na eno polovico igrišča poljubno razporedimo 

obroče različnih velikosti, na drugi polovici igrišča so vadeči razporejeni v tri skupine (tri kolone po 

pet). Vsak ima na voljo en met izza črte, ki jo določi učitelj. Žogo soročno vrže čez vrvico in poskuša 

zadeti enega izmed obročev. Za zadetek v večji obroč dobi skupina eno točko, v manjši obroč pa dve 

točki. Na koncu seštejemo točke in razglasimo zmagovalca. Igro lahko ponovimo večkrat, tako da 

skupine med seboj zamenjajo mesta.  

 

Višja težavnostna stopnja: razvijanje preciznosti in ravnotežja (za košarko, odbojko)  

Vadeči žogo vržejo iz stoje na eni nogi (poljubna noga).  

 

Najvišja težavnostna stopnja: razvijanje preciznosti in orientacije v prostoru (za odbojko) Vadeči z 

zaprtimi očmi poskušajo z žogo zadeti obroč z odbojem žoge iznad glave po predhodnem metu nad 

glavo ali s soročnim metom. 

 

 

Igra 2: PODAJ IN UJEMI  

 

Cilj: razvijanje preciznosti, ravnotežja in orientacije v prostoru (košarka, odbojka, nogomet, rokomet)  

 

Pripomočki: nogometna/odbojkarska žoga, markirke  

 

Osnovna težavnostna stopnja: razvijanje preciznosti  
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Na igrišču sta dve enako številni ekipi, vadeči so med seboj pomešani in razporejeni po celotnem 

prostoru in stojijo vedno na istem mestu. Igralci ekip se med seboj ločijo z markirkami. Učitelj po 

žrebu dodeli žogo eni ekipi (enemu igralcu). Ta mora žogo vreči svojemu soigralcu, tako da si najprej 

ogleda prostor in nato žogo miže brcne/zakotali do svojega soigralca. Če žoga pride do soigralca in jo 

ta zaustavi z roko/nogo, ekipa dobi točko, v nasprotnem primeru točke ne dobi nobena ekipa, žoga pa 

je dodeljena igralcu nasprotnikov. Žoga je lahko podana istemu igralcu šele, ko so žogo dobili že vsi 

igralci v ekipi. Zmaga ekipa, ki prva doseže deset točk.  

 

Višja težavnostna stopnja: razvijanje preciznosti in ravnotežja (košarka, odbojka, rokomet in nogomet)  

Žogo je potrebno podati soigralcu po zraku tako, da jo ta ujame, ne da bi žoga padla na tla. Igro lahko 

še otežimo, da morajo vsi, ki žogo lovijo, stati na eni nogi. (nogomet – podaja z nogo, rokomet – z eno 

roko, košarka in odbojka – z obema rokama)  

 

Najvišja težavnostna stopnja: razvijanje preciznosti, ravnotežja in orientacije v prostoru (odbojka, 

nogomet, košarka in rokomet)  

Vadeči z žogo si ogleda prostor, zamiži in poskuša miže podati soigralcu. Podaja je lahko po tleh ali 

po zraku. (nogomet – z nogo, rokomet – z eno roko, odbojka in košarka – z obema rokama)  

 

 

Igra 3: PRESTREZI ŽOGO  

 

Cilj: razvijanje preciznosti, orientacije v prostoru, ravnotežja in hitre odzivnosti (nogomet in rokomet)  

 

Pripomočki: stožci, mehke žoge  

 

Osnovna težavnostna stopnja: Stožce razporedimo v vrsto po sredini, vzdolž telovadnice, med njimi 

pa naj bodo trije metri razmaha. Vadeče razdelimo na dve enakovredni skupini. Ena skupina učencev 

stopi med stožce, učenci druge skupine pa vzamejo vsak svojo mehko žogo in se postavijo na označeno 

črto, tri metre oddaljeno od stožcev. Učenci brez žoge so v vlogi vratarjev, učenci z žogo pa so izvajalci 

prostega strela. Vsak izvajalec mora imeti svojega vratarja (par). Ob učiteljevem znaku morajo 

napadalci izvesti prosti strel in poskušati žogo spraviti na drugo stran igrišča, vratarji pa poskušajo 

strel ubraniti. Strel je lahko izveden z roko (rokomet) ali z nogo (nogomet). Nato učitelj prešteje število 

zadetkov, v naslednjem poskusu pa se vloge zamenjajo. Zmaga ekipa, ki je dosegla več zadetkov. 

Vloge se lahko zamenjajo večkrat (do pet zmag), tudi nasprotniki lahko zamenjajo svoje partnerje. 

 

Višja težavnostna stopnja: Strelec strel izvede brez zaleta in ima pri tem zaprte oči.  

 

Najvišja težavnostna stopnja: Tako strelec kot vratar se ob sodnikovem žvižgu enkrat ali dvakrat 

zavrtita okrog svoje osi, strelec izvede strel, vratar pa ga skuša ubraniti. Pomembno je tudi, da se vratar 

zavrti čim hitreje, saj lahko strelec izvede strel, še predno se vratar do konca zavrti. 

 

 

5.5.5 POLIGONI Z ŽOGO 

 

Poligone, kjer je osnovni rekvizit žoga uporabljamo v glavnem delu vadbene enote. Lahko jih izvajamo 

kot štafetne igre, ali kot vadbo, kjer so vsi vadeči zaposleni v enem večjem poligonu. Uporabimo lahko 

vsa vodenja (noga, roka), kotaljenja, mete, strele… 
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Poligon 1: 

 

Cilj: razvoj preciznosti, koordinacije, orientacije v prostoru in hitre odzivnosti 

 

Pripomočki: žoge, stožci, gimnastični krogi ali kolebnice 

 

Vadeči stojijo v koloni za osnovno črto. Prvi v koloni ima v rokah žogo. Na znak z roko vodi žogo 

okoli stožcev (slalom); jo kotali po švedski klopi (ne sme pasti na tla); žogo postavi med noge v višini 

stegna in izvaja sonožne poskoke do klobučka; iz razdalje 2-3 metre zadene krog; postavi žogo na tla 

in jo s slabšo nogo vodi nazaj do skupine, pri čemer mora zadnje metre pred ciljno črto žogo voditi 

med stožci. 

(dodati skico…) 

 

 

Poligon 2: 

 

Poligon bo postavljen po celi površini telovadnice in sicer v neprekinjenem krogu. Število vadečih naj 

bo prilagojeno tako, da so vadeči vseskozi aktivni. Vadba naj traja 3 min, potem skupine zamenjamo.  

 

Cilj: razvoj preciznosti, koordinacije, moči, orientacije v prostoru, ravnotežja 

 

Pripomočki: žoge velikosti rokometne, stožci, švedska klop, koš, mali gol 

 

Vadeči začnejo z vodenjem žoge z nogo okoli 5ih stožcev; vodenje nadaljujejo vzvratno, prav tako 

okoli 5ih stožcev; z roko vodi žogo med hojo na švedski klopi; sestopi, vodi žogo do koša in cilja 

dokler ne zadene; žogo postavi med noge v višina stegna, naredi 5 poskokov po levi in 5 poskokov po 

desni nogi; žogo položi na tla, jo vodi z nogo okoli 3eh zaporednih stožcev (obrat za 360°); iz razdalje 

okoli 5 metrov zadane cilj v velikosti malega gola (5 x 5 m). 

 

(dodati skico….) 

 

V procesu treninga lahko uporabljate vse klasične igre z žogo kot npr. nogomet, košarka, odbojka, 

rokomet in seveda na ta način otroke naučite rokovanja z žogo z vsemi ekstremitetami, poleg tega z 

osnovnimi igrami z žogo razvijamo cel spekter motoričnih sposobnosti (koordinacija, ravnotežje, 

hitrost, moč, preciznost, vzdržljivost) 

 

5.5.6 Primer priprave za trening igre z žogo: 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE 

 

SNOVNA PRIPRAVA: 

Učenci so v skupinah, v katere se razdelijo tako, da se postavijo v vrsto zbor in se preštejejo na 

prvi, drugi … Vsi prvi so skupaj, vsi drugi so skupaj … Nekatere igre so prirejene za osvajanje 

osnovnih dveh elementov odbojke – zgornja in spodnja podaja. Učenci so razdeljeni v 4 skupine 

po 4 člane. Učitelj pove učencem, da je poleg hitrosti izvedbe pomembna predvsem pravilna 

izvedba nalog. 
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1. ŠTAFETNA IGRA: Pisanje številk (prirejena) 

Skupine so urejene v kolonah za startno črto (krajša stranica igrišča). Na znak (žvižg) prvi iz vsake 

kolone steče do ciljne črte (nasprotna stran igrišča), pobere žogo in naredi 4 zgornje odboje (tako, da 

žogo meče nad sebe ali pa si pomaga s steno). Ko naredi 4 odboje, odloži žogo in za ciljno črto napiše 

številko 1. Nato steče nazaj do kolone, se z dlanjo dotakne naslednjega v koloni in ta lahko začne s 

tekom in izvedbo naloge. Izvede takšno nalogo kot prvi in prav tako vsi naslednji (le številko zapiše 

vsak za eno večjo). Zadnji se mora prav tako z dlanjo dotakniti prvega in ko je na svojem mestu v 

koloni (zadnji) in je leta poravnana, je igra končana. (Če čas dopušča, v ponovitvi igre vadeči delajo 

zgornje odboje, brez pisanja ali brisanja številk). Učitelj mora biti pozoren na izvedbo štirih odbojev 

brez napak in ne na hitrost izvedbe naloge. 

 

2. ŠTAFETNA IGRA: Vodenje žoge z nogo 

Učenci so v kolonah in pred vsako kolono so postavljeni 3 kiji v razdalji 2 metrov. Do zadnjega kija 

morajo z desno nogo voditi žogo in ko ga obidejo, zamenjajo nogo. Do kolone nato vodijo žogo z 

levo nogo. Žogo morajo zaustaviti z nogo na štartni črti in jo tako prepustiti naslednjemu. Igra se 

konča, ko zadnji opravi nalogo, se postavi na svoje mesto in prvi v koloni dvigne žogo. 

 

3. ŠTAFETNA IGRA: Tek v obroču 

Učenca stopita v obroč, ga primeta z rokami in dvigneta v višino bokov. Na znak stečeta na progo, na 

kateri so postavljeni kiji v koloni, drug za drugim, po 2 metra narazen. Tekmovalca morata teči med 

kiji. Pri zadnjem kiju spustita obroč na tla in ga naslonita na steno (varnost) ter izvedeta 4 zgornje 

odboje. Nalogo izvajata toliko časa, da jima uspeta vsaj 2 podaji. Nato zopet vzameta obroč in tečeta 

med kiji. Če učenca v obroču podreta kij, ga morata sama postaviti in šele potem lahko nadaljujeta z 

gibanjem. Ko je zadnji par na svojem mestu v koloni in prvi v skupini dvigne obroč, je naloga 

opravljena. 

 

4. TEKMOVALNA ŠTAFETA 

Učitelj združi učence iz prejšnjih skupin, da dobi dve enakovredni skupini (iz 4 nastaneta 2; lahko jih 

združi na podlagi imen, če jih je prej dal skupinam; npr. zajci in veverice gredo skupaj ter medvedje 

in volkovi skupaj). Skupini naredita kroga na koncih telovadnice in vsaka dobi napihljivo žogo. Na 

učiteljev žvižg si učenci vsake skupine začnejo podajati žogo z zgornjimi in spodnjimi podajami ter 

jo skušajo čim dlje zadržati v zraku (če podaje še ne uspevajo in da učenci ne obupajo ter se ne 

prepirajo, dovolimo podaje z vsemi deli telesa – z rokami, nogami, glavo, prsmi …).  

 

 

5.5.7 Izzivi z žogo  

 

5.5.7.1 Izziv z žogo za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti 

- vodenje žoge z roko 10m 

- vodenje žoge z L,D nogo 10 m 

- podaje so-vadečemu na razdalji 5m z obema rokama (l,D) 

- podaje so-vadečemu na razdalji 10 m z obema  nogama (l,D) 

- met na koš iz razdalje 2 m (mora zadeti) 

- strel v gol 1x1 m (lahko kaj drugega) in zadetek z razdalje 5m v treh poizkusih 

- sposoben nemoteno igrati nogomet 

- sposoben nemoteno igrati košarko (ne upoštevamo vseh pravil) 
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- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.5.7.2 Izzivi z žogo za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti 

- vodenje žoge z L,D okoli stožcev 

- vodenje žoge z L,D nogo okoli stožcev 

- podaje so-vadečemu na razdalji 10 m z obema rokama (l,D) 

- podaje so-vadečemu na razdalji 15 m z obema nogama (l,D) 

- met na koš iz razdalje prostih metov (mora zadeti) 

- strel v gol 1x1 m (lahko kaj drugega) in zadetek z razdalje 10 m v treh poizkusih 

- sposoben nemoteno igrati nogomet 

- sposoben nemoteno igrati košarko (smo pozorni na pravila) 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

5.5.7.3 Izzivi z žogo za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti 

- si podajati žogo s so-vadečim z zgornjo odbojkarsko podajo (najmanj izmenjava 15 podaj) 

- vodenje žoge z L,D nogo okoli stožcev (menjava nog med vodenjem-desni zavoj leva in 

obratno) 

- podaje so-vadečemu na razdalji 15 m z obema rokama (L,D) 

- podaje so-vadečemu na razdalji 20 m z obema nogama 

- met na koš iz razdalje trojke (mora zadeti) 

- strel v gol 1x1 m (lahko kaj drugega) in zadetek z razdalje 15 m v treh poizkusih 

- sposoben nemoteno igrati nogomet 

- sposoben nemoteno igrati košarko 

- sposoben igrati odbojko 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 5 nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih vsaj 7 nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.6 Poligoni in štafetne igre  

 

Značilnost nabora nalog na poligonu je, da morajo biti varne, preproste in znane, saj jih vadeči izvajajo 

hitro. Na poligon nikoli ne uvrščamo prvin, ki se jih učenci šele učijo, ki so ob samostojni izvedbi 

nevarne ali postanejo nevarne, če jih izvajajo hitro in zato napačno. Ob upoštevanju vsega naštetega 

morajo biti naloge izbrane tako, da med vadbo ne pride do zastoja. Priporočljivo je, da je število nalog 

na poligonu tolikšno, da so sočasno aktivni vsi otroci. Običajno ima poligon okrog 10 nalog (seveda 

odvisno od velikosti prostora, v katerem izvajamo aktivnost). V velikih prostorih so največkrat 

razporejene po obodu prostora (Novak, Kovač in Čuk, 2008).  
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Pri sestavljanju poligonov je priporočljivo upoštevati naslednja pravila (Novak, Kovač in Čuk, 2008):  

– naloge morajo biti lahke, poznane in varne, omogočati morajo tekočo izvedbo;  

– naloge ne smejo povzročati zastoja  

– če pride do zastoja, se nemudoma odzovemo: postavimo vzporedno nalogo, nalogo izpustimo, 

zamenjamo, prilagodimo …;  

– na poligon nanizamo toliko nalog, da so aktivni vsi otroci; 

– ovire in naloge večinoma razporedimo ob obodu telovadnice ali tako, da ima trener/vaditelj 

pregled nad vsemi nalogami; 

– pozorni moramo biti na obremenitev mišičnih skupin  

− izmenjujejo naj se naloge, kjer obremenjujemo noge in roke;  

– pri mlajših otrocih ni prevelikega poudarka na hitrosti, medtem ko je pri starejših otrocih 

poligon lahko tudi tekma v hitrosti premagovanja ovir. Smisel poligona je utrjevanje znanja, 

tekmovanje pa pomeni le sprostitev in zabavo. 

 

5.6.1 Primeri poligonov:  

 

5.6.1.1 Poligoni – primeri lažjih nalog (cilji: razvijanje koordinacije, ravnotežja):  

tek med stožci, stojali; hoja po klopi, gredi, vrvi; plazenje skozi različne ovire (obroče, okvirje švedske 

skrinje, pod gredjo, klopjo); premikanje plezanje po letveniku vstran; stopanje v obroče; preskakovanje 

obročkov, stožcev, atletskih ovir; skoki v obroče (sonožni, po eni nogi);  kotaljenje v leži na blazini.  

 

5.6.1.2 Poligoni – primeri težjih nalog (cilj: razvijanje koordinacije):  

sonožno preskakovanje klopi v levo in desno stran v opori; sonožno preskakovanje klopi z medskokom 

ali brez; hoja/tek, sonožni odriv, naskok v oporo klečno/čepno in seskok; hoja po vseh štirih naprej ali 

vzvratno prek različnih ovir (pokrov, okvirje švedske skrinje, klop …); preval naprej na mehki blazini; 

preval nazaj po strmini; – plezanje po letveniku in poljubno spuščanje po klopi. 

 

5.6.1.3 Poligoni za razvoj celotnega spektra motoričnih sposobnosti  

Primer 1: 

Primer 2: 

Primer 3: 

 

 

Štafetne igre so različica frontalne oblike, pri kateri so otroci razdeljeni v več enakovrednih skupin; 

stojijo v kolonah. Naloga štafete je, da otroci vsake kolone čim hitreje drug za drugim premagujejo 

določeno razdaljo na različne načine (npr. tečejo, skačejo po eni nogi, v teku prenašajo žogo, lopar 

…). Med tekom lahko otroci opravljajo različne dodatne naloge (npr. preval naprej, vodenje žoge z 

roko …). Ko se otrok po opravljeni nalogi vrača v kolono in preide startno črto, začne nalogo naslednji. 

Nalogo ponavljajo, dokler jo vsi otroci v koloni ne opravijo (Novak, Kovač in Čuk, 2008). Otroke 

razdelimo na čim več skupin oziroma kolon, odvisno od števila otrok, velikosti prostora in vsebine 

gibalnih nalog. Pomembno je, da so vsi otroci vzporedno aktivno udeleženi pri izvajanju gibalnih nalog 

in ne čakajo v koloni (Videmšek in Pišot, 2007). Tako vadbo uporabljamo predvsem na stopnji 

utrjevanja gibalnih nalog, za sprostitev pa včasih organiziramo tudi tekmovanja. 
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5.6.2 Primeri štafetnih iger  

Za lažjo organizacijo štafet velja upoštevati naslednje nasvete (Novak, Kovač in Čuk, 2008): – 

uporabljamo jih predvsem pri delu z mlajšimi starostnimi skupinami, v glavnem delu vadbene ure, 

praviloma pri utrjevanju in ponavljanju, za sprostitev pa lahko organiziramo tekmovanje;  

– najbolj primerno število otrok v skupini je štiri do pet, temu prilagodimo število skupin;  

– vzporedno naj bo aktivnih čim več otrok, čakanje v skupini je dopustno le takrat, ko so naloge 

težke in zahtevajo veliko obremenitev;  

– skupine naj bodo čim bolj enakovredne po znanju in sposobnostih, v skupini naj bodo fantje in 

dekleta;  

– naslednji sme steči šele po opravljeni predaji ali dotiku;  

– gibanja v smeri stožca se lahko nazaj grede ponovijo ali pa otroci preprosto stečejo nazaj;  

– pazimo, da so kolone otrok kratke, da so naloge znane, lahke, varne, ter tekoče in da razdalja, 

ki jo otroci premagujejo, ni predolga. 

 

5.6.2.1 Primeri štafetnih nalog:  

– kotaljenje žoge po tleh, med stožci, ovirami;  

– tek, hoja po vseh štirih, tek vzvratno; 

– sonožni poskoki z balonom, žogo med nogami;  

– hoja v čepu; 

– v hoji, teku nošenje žoge na loparju (po klopi, gredi);  

– kotaljenje žoge, obroča po tleh;  

– vodenje žoge po tleh z nogo;  

– vodenje žoge po tleh s hokejsko palico;  

– vodenje žoge med ovirami (roke, noge);  

– odbijanje žoge v tla; 

– odbijanje balona, teniške žogice z loparjem nad sabo med gibanjem;  

 

5.6.2.2 Štafetne igre za razvoj celega spektra motoričnih sposobnosti: 

 

Primer 1: 

Hodi po treh 

"Tretja noga", ki je v bistvu igralčeva roka, ni v pomoč, ampak v oviro... Tekmovalec se opre na roke, 

eno nogo dvigne v zrak in tako dirka do obračališča, nazaj pa skače po eni nogi, naredi na označenem 

mestu preval in steče normalno do ekipe, kjer potolče naslednjega. Zmaga ekipa, ki prva opravi svojo 

nalogo. 

Primer 2 

Dirke pošasti 

Kateri skupina si bo pridirkala zmago? Vedno morata sodelovati po dva igralca. Partnerja se postavita 

s hrbtom drug proti drugemu in skozi razkoračeni nogi ponudita roke svojemu soigralcu. Zdaj se 

morata še dogovoriti, kdo bo tekel naprej in kdo nazaj. Potem se vsi pošastni pari postavijo ob štartni 

črti.  

Po znaku za začetek stečejo kolikor je mogoče hitro do znaka za obrat. Od tam pa se vračajo na štart, 

vendar mora tisti, ki je prej tekel naprej, zdaj teči ritensko in obratno. Med dirkanjem igralci ne smejo 
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izpustiti partnerjevih rok, drugače so izključeni. Par, ki se najbolje ujame in prvi doseže štartno črto, 

je zmagal. 

Ko igramo štafeto, je v vsaki skupinici parno število tekmovalcev, ki se dajo v pare in tekmovanje 

poteka enako tako, da ko par odteče svoj del in se vrne za štartno linijo, preda štafeto naslednjemu 

paru. Zmaga skupina, katere pari so (v štafeti) prvi pritekli vsi za štartno linijo. 

 

Primer 3: 

Prenašanje tovora na glavi 

Pripomočki: knjiga (ali kakšen drug tovor – krožnik, skodelica…), ovire (palice, stoli) 

Razdelimo se v enakovredne skupine in se postavimo v vzporedne kolone. Naloga tekmovalcev je, si 

dajo na glavo knjigo in morajo prehoditi poligon (s slalomom, prestopanjem…), brez da bi jim tovor 

padel na tla. Če pade, je potrebno začeti od začetka. Zmaga skupina, katere člani prvi opravijo nalogo. 

Primer 4: 

Kako daleč bomo priskakali? 

Igralci skupin se postavijo drug za drugim v kolone. Prvi tekmovalec vsake skupine skoči z mesta, 

kolikor je le mogoče daleč. Naslednji nadaljuje tam, kjer je prvi pristal, in tako naprej, dokler ne 

pridejo na vrsto vsi v skupini. Zmaga skupina, ki je v seštevku skokov njenih tekmovalcev skočila 

najdlje. 

 

5.6.3 Primer priprave za razvoj različnih sposobnosti s štafetnimi igrami: 

      

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

IGRA LISIČKE IN ZAJČKI – 

 

Lovljenje (5 minut) 

 

Pravila igre: 

Učenci se razdelijo v poljubne pare. Določimo jim vloge. Eden v paru je lisica, drugi je zajec. Lisica 

lovi zajca, saj si ga želi za večerjo, zajec pa ji skuša zbežati. Na znak se učenci začno loviti. Lovijo 

2 min. Medtem štejejo kolikokrat lisica ulovi zajca. Ko ga ulovi, ji zajec ponovno pobegne in lisica 

ga znova poskuša ujeti. Po 2 minutah se zajec in lisica zamenjata, tako da lovi še drugi iz para. Po 2 

minutah ponovnega lovljenja učence pokličeva k sebi.  Tisti v paru, ki je v vlogi lisice večkrat ujel 

zajca, je zmagovalec.  

 

- raztezne vaje (5 min.) 
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    GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

Štafetne igre (30 minut) 

 

Osnovno   pravilo:   preden učenec     preda     igro naslednjemu v skupini, mora steči okoli svoje 

kolone ter si z učencem, ki je naslednji na vrsti, udariti z dlanjo.  

 

1. PLAZENJE PO BLAZINI: 

Vadeči teče do blazin, se po njih   plazi   »kot   vojak«,   na koncu blazin vstane in teče do klopi, se 

nanjo vzpne in tečemo njej, nato nadaljuje okrog stožca ter nazaj okrog kolone, kjer   za   njim   

nadaljuje naslednji v vrsti. 

 

2. VALJANJE PO BLAZINI: 

Vadeči teče do blazin, se na začetku uleže in se valja »kot palačinka«   do   konca   blazin .Nato   se  

pobere,  teče   do naslednje klopi, kjer se mora splaziti pod njo. Nato  steče okrog stožca ter nazaj 

okrog kolone, kjer za njim nadaljuje naslednji v vrsti. 

 

3. ŠTAFETNA IGRA PO KLOPI: 

Vadeči   teče do blazin,   se obrne vzvratno in se postavi na vse štiri. Nato se po vseh štirih vzvratno 

splazi do konca blazin. Ko pride do konca se pobere,   obrne   in   steče   do klopi,   se   nanjo   uleže   

in   se potiska z rokami po njej. Na koncu klopi vstane in steče slalom   okrog   postavljenih stožcev. 

Nato steče   do obroča,   ga   vzame   in   ga »obleče«.   Obroč   odloži   na mesto, kjer je bil in teče 

okrog svoje skupine.  

 

4. LAZENJE POD OVIRAMI IN  PRESTOPANJE OVIR: 

Skupaj z  vadečimi   postavimo   ovire  višje   in   nižje.   Pod   višjimi ovirami   se   morajo   vadeči 

plaziti,   nižje   pa   prestopajo. Klop obrnemo pravokotno na vadeče. Ko pridejo do nje, jo morajo     

preskočiti     oz. prestopiti     po     svojih zmožnostih. Na koncu skočijo   v   obroč   in   »se slečejo«. 

V kolono se vračajo tako, da premagujejo iste ovire, vendar tokrat vzvratno. 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

Pospravljanje poligona. Vsak dobi svojo zadolžitev. 

 

 

 

5.6.4 Izziv poligoni in štafetne igre 

 

5.6.4.1 Poligoni in štafetne igre za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti 

- Poligon 1:  

Navezovanje petih žabjih poskokov; preskok dveh oviric; plazenje pod okvirom švedske 

skrinje; odbijanje žoge z dominantno roko 5m; obrat s poskokom za 180°; plazenje po vseh 

štirih in tek do startno ciljne črte 

- Poligon 2: 

Poskoki iz noge na nogo 3x L,D; obrat okoli svoje osi 2x; tek po švedski skrinji; obrat s 

poskokom za 180°; zajčji poskoki 5 m; preval naprej in preval nazaj na blazini; tek do startno 

ciljne črte 
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- Štafeta 1: Poskoki z zvezanimi nogami 15 m; odvezovanje kolebnice in tek s kolebnico do 

startno ciljne črte 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljene 1 naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih dveh nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.6.4.2 Poligoni in štafetne igre za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti 

- Poligon 1:  

Navezovanje petih poskokov po L in D nogi; preskok treh oviric; plazenje pod okvirom švedske 

skrinje; preskok okvira skrinje; plazenje pod okvirom; odbijanje žoge z ne-dominantno roko 

5m; obrat s poskokom za 180°; plazenje po treh (nogi, roka) in tek do startno ciljne črte 

- Poligon 2: 

Poskoki iz noge na nogo 3x L,D; obrat okoli svoje osi 2x; tek po švedski skrinji; obrat s 

poskokom za 180°; zajčji poskoki 5 m; preval naprej in preval nazaj na blazini; tek do startno 

ciljne črte 

- Štafeta 1: Poskoki z zvezanimi nogami 25 m; odvezovanje kolebnice in sonožni poskoki s 

kolebnico do startno ciljne črte 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljene 1 naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih dveh nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.6.4.3 Poligoni in štafetne igre za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti 

- Poligon 1:  

Poskoki iz nizkega čepa 5x; obrat za 360° 2x L,D; levji skok na tanko blazino; preskoki 3eh 

oviric; preskoki čez švedsko klop; odbijanje žoge z ne-dominantno roko 5m; obrat s poskokom 

za 180°; plazenje po treh (nogi, roka) in tek do startno ciljne črte 

- Poligon 2: 

Poskoki iz noge na nogo 3x L,D; obrat okoli svoje osi 2x; tek po švedski skrinji; obrat s 

poskokom za 180°; zajčji poskoki 5 m; preval naprej in preval nazaj na blazini; tek do startno 

ciljne črte 

- Štafeta 1: Poskoki z zvezanimi nogami 15 m; odvezovanje kolebnice in tek s kolebnico do 

startno ciljne črte 

-  

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljene 1 naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih dveh nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 
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5.7 Igre vzdržljivosti: 

 

Pestra izbira različnih vsebinskih in organizacijskih dejavnikov lahko pozitivno pripomore k 

učinkovitejšemu in hitrejšemu razvoju otroka na vseh področjih. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, 

naj otrok v predšolskem obdobju pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so 

osnova kasnejšim gibalnim vzorcem (Zajec idr., 2010). 

 

Dr. Škof idr. (2007) navajajo, da je čas otroštva čas zmernega razvoja osnovne  aerobne vzdržljivosti. 

V otroštvu posamezniki dosežejo najvišjo relativno vrednost aerobne funkcije v človekovem življenju 

nasploh.  

 

Vadba otrok naj ne bi bila le količinsko in intenzivnostno drugačna od odraslih, gibalne naloge otrok 

morajo biti tudi vsebinsko drugačne. Spoznanja o dinamiki biološkega in posledično gibalnega razvoja 

v dobi otroštva kažejo, da je šport v obdobju otroštva predvsem igra in veliko manj trening za razvoj 

telesnih sposobnosti. 

 

Pomembno je, da otroci izvajajo dejavnosti na prostem vsaj trikrat na teden od 10 do 20 minut v vseh 

vremenskih razmerah (razen v dežju), še bolje pa je vsak dan in vse leto. Otroci naj bi izvajali 

dejavnosti z obremenitvijo, ki naj bi dosegla intenzivnost (od 70 do 80 % maksimalnega srčnega 

utripa), v zmernem teku od 5 do 10 minut, z vmesnimi odmori hoje, s hitrejšo hojo od 10 do 15 minut 

ali ob različnih tekalnih igrah do 20 minut (Videmšek in Pišot, 2007). 

 

 

5.7.1 Primeri gibalnih dejavnosti za razvoj vzdržljivosti v obdobju do 10 let starosti 

 

5.7.1.1 Lovljenja in druge igre: 

 

Tigrov rep: 

(trener otrokom rutke, ki so bile v skrinjici pri palčku, zatakne za hlače, rutke bodo predstavljale 

tigrove repe, ki jih bo palček lovil) 

 

Vadeči tekajo po travniku in pri tem pazijo, da jim lovilec repov, vadeči, ki ga izžrebamo za to nalogo, 

ne izpuli repa. Ko lovilec tigrovih repov vsem otrokom vzame rep, lahko igro ponovimo, določimo pa 

drugega lovilca repov. 

 

Lov na repek  

Vadeči se razdelijo v pare. Eden v paru ima repek – za hlače si zatakne kos blaga, drugi pa ga lovi in 

mu poskuša repek odvzeti. Če mu to uspe, dobi on repek in partner lovi njega. (Igra naj traja 5 min.) 

 

Lov v parih  

Po dva vadeča se primeta za roke. Dva para dobita v roke rutke in lovita, ostali pari bežijo. Ujeti par 

prevzame rutko in lovi naprej. (Igra naj traja 5 - 10 min) 

 

Lov v verigi  

Dva vadeča, ki se primeta za roke, sta lovca. Kogar se lovca dotakneta, je ujet. Pridružiti se jima mora 

v verigi in pomagati pri lovljenju. V verigi lahko lovita samo krajna igralca, ker imata prosto roko. 

Veriga se ne sme pretrgati. (Igro lahko večkrat ponovimo) 

 

Krožna dirka  

Vadeči so razdeljeni na dve številčno enaki skupini. Vsaka se postavi na svoj prostor (blazino), ki sta 
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na nasprotnih straneh igrišča, travnika. Na znak skupini hkrati stečeta okrog igrišča, označenega 

travnika s klobučki, stožci... Katera skupina bo prej pritekla nazaj na svoj prostor? (igro ponovimo v 

več ciklih) 

 

Semafor  

Vadeči so “avtomobili”, mi pa “semafor”. Če pokažemo zelen karton, učenci tekajo po igrišču 

(travniku) in pri tem pazijo, da se ne zaletavajo z ostalimi avtomobili. Pri rumenem kartonu se ustavijo 

in tečejo na mestu. Pri rdečem kartonu obstanejo na mestu – mirujejo toliko časa, dokler ne posveti 

spet rumena in nato zelena luč. Razmerje med tekom, tekom na mestu in počitkom določi trener. 

 

Šoferji  

Vadeči so “šoferji”. Na znak “vžgejo motorje” in tečejo po prostoru. Pri tem pazijo, da se v koga ne 

zaletijo. Avte vozijo po cestah (črtah), na križiščih dajo prednost desnemu vozilu. Ko zakličemo: 

“Stop!”, pripeljejo avto nazaj v garažo (že prej določimo ta prostor).  

 

Sedaj si voznik formule, voziš v krogih. Ko učenci pretečejo nekaj krogov, jim povemo, da jim je 

počila guma. Zato počasi prevozijo še en krog, nato formulo pripeljejo do garaže in se usedejo na tla 

(na ta način vadbo prilagajamo posamezniku).  

 

5.7.1.2 Vzdržljivostni poligoni 

Po celi površini telovadnice oz. na zunanji površini (iztek skakalnice, travnik) postavimo poligon z 

različnimi rekviziti. Pazimo, da je dovolj dolg, da se vadeči med vadbo ne ustavljajo. To je še posebej 

pomembno, če želimo vplivati na razvoj vzdržljivosti. Vadba mora biti v tem primeru neprekinjena. 

Vadeči naj vadbo znotraj poligona izvajajo v intervalih in sicer naj bodo vaje postavljene tako, da so 

vseskozi aktivni, ne presežejo pa anaerobnega praga. Vadba znotraj poligona naj traja 3-5 min. 

 

Primer 1: 

Tek do stožcev; vodenje žoge z nogo okoli njih; tek do postavljenih 3eh oviric (preskok, spodaj, 

preskok); tek do 3eh okvirov švedske skrinje (plazenje pod njimi); tek do postavljene koze in sonožni 

preskok; tek do blazin in 3x preval naprej; tek do postavljenega klobučka in 5 vertikalnih poskokov; 

5m poskoki po L,D nogi; potem se poligon obrne in zopet začne pri vodenju žoge z nogo.... 

Poligon večkrat ponovimo, vmes iste rekvizite uporabimo za druge vaje. 

 

Primer 2: 

Vodenje žoge za košarko v telovadnici od koša do koša; če imamo na razpolago štiri ali več košev, 

vadeči tečejo v krogu in poskušajo zadeti vsakega od njih; po treh minutah igro ustavimo in 

povprašamo, koliko košev so uspeli v tem času zadeti. Motiv bo velik, saj bodo poskušali hiteti, da 

bodo zadeli čim večkrat. Igro večkrat ponovimo.  

 

Primer 3: 

plezanje po letveniku v stran, tek med stožci, hoja po vseh štirih naprej, sonožni poskoki čez 

koordinacijsko lestev, plazenje pod oviro in preskok ovire, skoki iz blazine na blazino, plazenje 

vzvratno, sonožno preskakovanje klopi v opori, preskoki različnih atletskih ovir ... 

 

 

5.7.1.3  Tek z vmesnimi postajami 

Daljši neprekinjen tek bi bil za otroke neprimerna metoda treninga, zato ga popestrimo z vmesnimi 

vajami. Tečemo npr. 3-5 min, se ustavimo, izdihamo in naredimo nekaj vaj za gibljivost. Ponovno 

tečemo 3-5 min, se ustavimo, izdihamo in naredimo sonožne poskoke. Interval teka ponovimo, se 

ustavimo, izdihamo in začnemo z igrico Poplava: Učenci prosto tekajo po igrišču (ali gozdu), na klic: 
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“Poplava!” čim hitreje splezajo na kakšno igralo (v gozdu stopijo na štor, deblo, se obesijo na vejo…). 

Ko končamo, ponovno naredimo 3-5 min interval, se ustavimo in ponovno naredimo določeno 

aktivnost... V primeru, da so intervali teka krajši, naredimo več intervalov (5-6), če so krajši, naredimo 

3-4 intervale. 

 

5.7.2 Primer priprave za trening vzdržljivosti za otroke do 7 let starosti: 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

Otroci tekajo po travniku. Vzgojitelj jim daje navodila, otroci pa ga ne smejo ubogati. Ko trener 

reče: »Ne smete teči po travniku«, otroci tekajo po travniku, ko vzgojitelj reče: »Ne smete skakati 

po eni nogi«, otroci skačejo po eni nogi, ko vzgojitelj reče: »Ne smete kriliti z rokami«, otroci 

krilijo z rokami ipd.  

 

ali primer 2: 

Trener predstavi otrokom sliko palčka, kateremu bodo med igro sledili. Otroci tekajo po jasi in 

iščejo slike palčka. Ko dobijo vseh 10 slik, jih prinesejo trenerju. Ta jim pove, da jim je palček 

prav take slike skril tudi v bližnjem gozdičku, če bodo ustrezno iskali, pa jih bo na koncu čakalo 

presenečenje. 

 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

Vadeči tečejo po travniku. Na sredini travnika so razmetane vejice drevja in grmičevja, drugi deli 

travnika pa so prosti, brez dodatnih preprek. Vadeči pobirajo palčke in jih nosijo na tri različna 

(označena) mesta na travniku, kjer bodo iz vejic sestavili gnezdo za ptičke. 

 

ali primer 2: 

Vadeči stečejo v gozdiček in iščejo slike palčka. Slik ne pobirajo z dreves, ampak ob slikah le 

tečejo od drevesa do drevesa. Slike jih bodo pripeljale do cilja, do presenečenja, ki jim ga bo palček 

pripravil. Palček bo vadeče čakal ob robu gozdička, na jasi. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

Ko vadeči poberejo vse palčke na travniku in tako sestavijo vsa tri gnezda, gredo do vsakega 

gnezda posebej in vanje natrosijo drobtinice. Tako bodo otroci nahranili ptičke. 

 

ali primer 2: 

Otroci dobijo palčka (lutko), skritega v škatli za grmom na travniku. Vzgojiteljica otrokom prebere 

pismo, ki jim ga je palček pustil. Na pismu so napisana pravila igre, ki se jo bodo otroci igrali. 

 

 

 

5.7.3 Izziv vzdržljivostne igre 

 

5.7.3.1 Vzdržljivostne igre za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti 

- tek z vmesnimi postajami 3 min v treh intervalih 

- tek z vmesnimi postajami 3 min v štirih intervalih 

- tek z vmesnimi postajami 3 min v petih intervalih 
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- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljene prve naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljene druge naloge 

- Zlati Skokec v primeru uspešno opravljene tretje naloge 

 

 

5.7.3.2 Vzdržljivostne igre za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti 

- tek z vmesnimi postajami 4 min v treh intervalih 

- tek z vmesnimi postajami 4 min v štirih intervalih 

- tek z vmesnimi postajami 4 min v petih intervalih 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljene prve naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljene druge naloge 

- Zlati Skokec v primeru uspešno opravljene tretje naloge 

 

 

5.7.3.3 Vzdržljivostne igre za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti 

- tek z vmesnimi postajami 5 min v treh intervalih 

- tek z vmesnimi postajami 5 min v štirih intervalih 

- tek z vmesnimi postajami 5 min v petih intervalih 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljene prve naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljene druge naloge 

- Zlati Skokec v primeru uspešno opravljene tretje naloge 

 

 

5.8 Hoja po vrvi, jeklenici  

 

Slackline je zabavna vadba ravnotežja, zahteva pa tudi dobro koordinacijo – zavedanje položaja telesa 

ter veliko koncentracije. Zaradi kompleksnih in pomembnih vplivov na vadečega se vse bolj uveljavlja 

kot pomembno sredstvo za vsestransko kondicijsko pripravo športnikov, postopno jo uvajajo tudi v 

programe športa v šoli ter postaja tudi del rekreativne in preventivne športne vadbe. Slackline je torej 

odlična in hkrati zabavna oblika vadbe za izboljšanje propriocepcije, ravnotežja, stabilnosti, odzivnosti 

ter drugih gibalnih sposobnosti. Odlična je za trening mentalne priprave, npr. zbrano odzivanje v 

ključnih trenutkih, za povečanje koncentracije pri učenju, osredotočenosti na trenutno nalogo in zanos 

(flow – psihofizično stanje optimalnega doživljanja; Csikszentmihalyi, 2008). Z vadbo povečujemo 

uporabo svojih nezavednih funkcij in občutkov, ter se jih naučimo ozaveščati. Nezavedna informacija 

se namreč v možganih pojavi približno 0,3 sekunde prej kot tista, ki se je zavedamo (readiness potential 

- Schwartz in Begley, 2004). Če smo sposobni dlje časa ohranjati koncentracijo ali slediti želenemu 

toku misli, s tem krepimo svoje možgane in povečujemo njihovo plastičnost. Od tod izvirajo številne 

koristi in kognitivne sposobnost, kot sta na primer ustvarjalnost in iznajdljivost. 

 

Če se želimo naučiti prvih korakov po slacklinu,  se je najprej potrebno naučiti  vztrajanja v 

ravnotežnem položaju na mestu. Če boste takoj začeli hoditi po vrvi, bodo vadeči najverjetneje končali 

z nekaj hitrimi koraki in nato padli. Uravnoteženje na eni nogi je lažje, saj lahko drugo uporabljate, da 

vam pomaga ohranjati ravnotežje na mestu.  
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Vsak začetek je težak, zato je za opazen napredek potrebno nekaj časa in vaje. Povsem normalno je, 

da se vam bo ob prvih poskusih slackline močno tresel. Poleg vztrajnosti pri poizkušanju bodite pri 

tem pozorni na naslednje ključne dejavnike:  

- Pogled usmerjen naprej, osredotočenost v eno točko – boljši občutek za prostor.  

- Stopala vzporedno s trakom, rahlo pokrčeno koleno na stojni nogi.  

- Roke sproščene, pokrčene v komolcih, držimo jih nad glavo. 

- Pozorni smo na prenos teže in ne hitimo.  

- Zgornji del (hrbet) ohranjamo dolg in naravnost. Pri predklanjanju boste nagnjeni k padcu. 

- Dihamo enakomerno, umirjamo begajoč um. 

 

Poskrbimo za varnost: 

Pri vadbi je potrebno posebno pozornost nameniti varnosti. Vrv naj ne bo napeta previsoko, sploh pri 

začetnikih. Pod vrvjo naj bodo postavljene blazine, ki bodo ob morebitnem padcu le tega amortizirale. 

Pri učenju novih elementov naj trener poskrbi za ustrezno varovanje. 

 

5.8.1 Vaje na slacklinu 

Spodnje vaje so povsem preproste, primerne za začetnike, saj so vse vaje primerne tudi za najmlajše 

slacklinerje. 

 

Začni z osnovo = obrat! 

Eden od osnovnih trikov oziroma vaj, ki jih moraš osvojiti na slacklinu je obrat. Kako narediti obrat? 

Po gurtni naredi nekaj obratov in imej oči usmerjene v eno točko, obrni glavo in telo ter ponovno 

poišči točko na drugi strani. Ne glej v noge, ko se obračaš. 

(vajo lahko izvajamo v paru in sicer tako, da partner pomaga ohranjati ravnotežje, tako da vadečega 

rahlo drži za roko) 

 

Hoja nazaj ni tako preprosta! 

Prva malo bolj napredna hoja po gurtni je hoja nazaj. Je lahko povsem preprosta, če slediš nekaterim 

nasvetom. Kot vedno, nikar ne glej pod noge, ampak se usmeri v točko pred seboj (tudi če hodiš nazaj). 

Trebuh imej napet in nikar se ne upogibaj, saj te bo tako vrglo iz ravnotežja. (vajo lahko izvajamo v 

paru in sicer tako, da partner pomaga ohranjati ravnotežje, tako da vadečega rahlo drži za roko). 

 

Slackline počepi za ravnotežje in krepitev nog! 

Sliši se precej preprosto, a če je izziv že samo hoja po gurtni poskusi narediti nekaj pravilnih počepov. 

Iztegni roke naprej in naredi počep, medtem pa poskušaj čim bolj obdržati ravnotežje. Brez skrbi, če 

te na gurtni zaniha, poskusi samo narediti nekaj ponovitev brez da stopiš dol. Če si začetnik poskusi 

narediti vsaj 5 počepov neprekinjeno, če si že bolj napreden slackliner jih naredi več. (vajo lahko 

izvajamo v paru in sicer tako, da partner pomaga ohranjati ravnotežje, tako da vadečega rahlo drži za 

roko) 

 

Hoja z žogo nad glavo 

V roko primi žogo in jo daj nad glavo. Poskušaj loviti ravnotežje na eni ali drugi nogi, če to opraviš 

brez težav se z žogo visoko nad glavo še sprehodi po gurtni. Poskušaj prehoditi čim več dolžin sem in 

tja brez da izgubiš ravnotežje. 

 

Začni s poskoki! 

Hoja po gurtni ti kmalu ne bo dovolj in boš hotel/a poskusiti kakšen trik. Začni s poskoki! Odrini se 

od gurtne, za začetek čisto malo skoči v zrak in poskušaj pristati nazaj na nogah. Lahko pa poskusiš 
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tudi skočiti naprej z eno ali obema nogama. Če hočeš poskoke še popestriti se skušaj zavrteti za 180 

ali celo za 360 stopinj. (trener naj oceni znanje posameznika in stopnjuje težavnost) 

 

Kdo prej izgubi ravnotežje? 

Slackline je aktivnost, ki bo popestrila druženje s prijatelji in družino. Eden od zelo zabavnih načinov 

je ta, da se na gurtno podata dva in hodita sem ter tja, se prestopita hodita nazaj in poskakujeta ter ob 

enem tekmujeta kdo bo prej izgubil ravnotežje. 

 

5.8.2 Primer priprave za trening učenje hoje po vrvi: 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

 

 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

 

 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3 Elementi na slacklinu za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih treh nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih štirih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.8.4 Elementi na slacklinu za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih treh naloge 
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- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih štirih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.8.5 Elementi na slacklinu za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih treh naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih štirih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih nalog 
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5.9 Atletski elementi  

 

5.9.1 VSEBINE, ŠPORTNI PRIPOMOČKI IN IGRALA 

 

Atletska vadba je vsestransko usmerjena, pestra z vidika raznovrstnih izkušenj, vsebin, dejavnosti, 

orodij, pripomočkov. Poleg osvajanja atletskih elementov je pri začetnikih velik poudarek na razvoju 

nekaterih gibalnih sposobnosti (ravnotežje, koordinacija, preciznost, moč, gibljivost, hitrost, 

vzdržljivost), osnovnih gibalnih vzorcev in naravnih oblik gibanj. Dejavnosti se izpelje v različnih 

učnih oblikah, kot so: poligon, štafeta, vadba v paru, trojkah, vadba po postajah, vadba z dodatnimi in 

dopolnilnimi nalogami, individualna vadba, tekmovanja. Raznovrstna vadba, ki jo učitelj prepleta z 

igro, je najboljša možna »kombinacija« za skladen telesni, duševni, čustveni in socialni razvoj otroka.  

 

5.9.2 VSEBINE, ki se pojavljajo pri vadbi atletike v starostnem obdobju od 5 do 10 let:  

- naravne oblike gibanja: hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja, skoki, lovljenja v različnih 

situacijah, dviganja, nošenja, potiskanja, vlečenja, meti,  

- igre in naloge za razvoj gibalnih sposobnosti: koordinacija, hitrost, vzdržljivost, moč, 

ravnotežje, preciznost,  

- tekalne igre na prostem in v telovadnici: lovljenja, skupinski teki, teki z menjavo mest,  

- štafetne igre in teki,  

- moštvene igre,  

- različni teki: lahkotni tek, sprint, tek s spreminjanjem hitrosti in smeri, tek prek nizkih ovir 

(žoge, palice, ovire), teki od črt do črt, vodenje žoge z roko ali nogo v teku okoli stojal, med 

tekom prenašanje orodij (kije, obroče, žoge),  

- igre hitrih odzivnosti, štarti iz netipičnih položajev, nenadni sprinti in prehod v tek,  

- nizki in visoki štart,  

- skoki: skoki po eni nogi, sonožni poskoki, mnogoskoki, globinski skoki, prisunski poskoki, 

poskoki iz čepa, enonožno preskakovanje ovir, skoki po eni nogi v obroče, preskakovanje 

kolebnice, preskakovanje krožeče kolebnice, skoki prek palice vzdolž,  

- skok v daljino z mesta in z zaletom,  

- skok v višino: osnovni skok, skrčka, prekoračna tehnika,  

- vadba elementarnih oblik metov (težka žoga, žogica, žvižgač): meti in lovljenja, meti v daljino 

in tarčo z boljšo, slabšo roko, z obema rokama,  

- štafetni teki s predajo štafetne palice,  

- tek čez ovire: preko ležečih palic, kolebnic, žog, stožcev, polivalentnih blazin, malih atletskih 

ovir, preko vrvice,  

- atletski poligoni,  

- tekmovanja v šprintu, skoku v daljino, metih,  

- tekmovanja v atletskem troboju,  

- igre za razvoj ravnotežja, preciznosti,  

- različne igre umirjanj in sprostilne igre. 

 

 

5.9.3 Sredstva, ki jih pri klasičnem atletskem treningu uporabimo v uvodnem delu vadbene enote  

 

Ogrevanje je razdeljeno na dva dela, in sicer:  
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- splošno ogrevanje: dinamična osnovna gibanja (elementarne igre, tekalne igre, lovljenja, 

skupinski teki z izmenjavo mest, lazenja, plazenja, skoki), gimnastične vaje za vse večje 

mišične skupine in sklepe (raztezne, krepilne, sprostilne),  

- specialno ogrevanje: za tiste mišične skupine in sklepe, ki bodo v glavnem delu vadbene enote 

še posebno obremenjene, pri atletiki tudi tehnika teka (atletska abeceda). Ogrevanje traja 

približno 8–15 minut. Pri vadbi atletike se za splošno in specialno ogrevanje pri najmlajših 

uporablja:  

- različne teke, skupinske teke z izmenjavo mest, tekalne igre, lovljenja, elementarne igre,  

- kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje,  

- kompleks gimnastičnih vaj za specialno ogrevanje,  

- tehnika teka ali atletska abeceda. Različni teki, skupinski teki z izmenjavo mest, tekalne igre, 

lovljenja se izvajajo pred izvedbo gimnastičnih vaj. Gre za zelo dinamično in živahno vadbo, 

pogoste spremembe smeri in hitrosti, ki aktivirajo večje funkcionalne sisteme. Vadbena ura se 

lahko prične z lahkotnim tekom po prostoru, otrokom pa učitelj nalaga različne gibalne naloge, 

ki jih izvajajo med tekom (skoki, poskoki, obrati, počepi, hoja po štirih, križni koraki ...). 

Učitelji, ki imajo opravka z mlajšimi, raje izberejo ogrevanje v igralni obliki (različne 

elementarne igre, primerne za pripravljalni del ure).  

 

Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje se uporablja v uvodnem delu vadbe po predhodnem 

dinamičnem ogrevanju (teki, lovljenja). Vaje se izvaja tako, da se ogrejejo vse večje mišične skupine 

in sklepi. Vaje so zasnovane po topološkem pristopu obdelave segmentov: gornji udi, trup in na koncu 

spodnji udi (Pistotnik, 1999). Otroci pri tem razvijajo koordinacijo gibanja vsega telesa, moč, 

gibljivost, ravnotežje.  

 

Ta gibanja so:  

- kroženja (v vse smeri),  

- zamahi (naprej, nazaj, v stran),  

- odkloni, predkloni, zakloni,  

- zasuki.  

 

Vadbo oz. sklop gimnastičnih vaj se popestri tako, da naloge vadeči izvajajo: samostojno, v paru, ob 

letveniku, z žogo, balonom, obročem, kolebnico, palico, kijem, elastiko, rutico, ob glasbeni spremljavi 

in glasnem štetju. Smiselno je izbrati rekvizit, kateri se pojavi v glavnem delu vadbe. 

 

5.9.4 Atletska abeceda 

 

Tehnika teka ali tekaške vaje predstavljajo osnovo atletskega ogrevanja in dobro pripravo za natančno 

izvajanje nalog. T. I. tekaške vaje se opravi v uvodnem delu treninga po razteznih in gimnastičnih 

vajah. Pri tem se aktivirajo nekatere funkcionalne in gibalne sposobnosti za zahtevnejši del vadbe. 

Tekaške vaje niso samo osnova atletskega ogrevanja, so tudi dober način predpriprave pri drugih 

športih, med drugim izboljšujejo tehniko teka in krepijo mišice, ki so pri atletskih disciplinah najbolj 

izpostavljene. Atletska abeceda se uči že najmlajše, vendar na nekoliko lahkoten in poenostavljen 

način. Vse tekaške vaje se izvajajo po sprednjem delu stopala, ne da bi se pri tem s peto dotaknili tal. 

Drža telesa je pokončna, pogled usmerjen naprej, pomembno pa je tudi gibanje rok. Tehniko teka ali 

atletsko abecedo sestavljajo:  

- nizki skiping (izrazito gibanje gležnjev),  
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- srednji skiping (mešanica nizkega in visokega skipinga),  

- visoki skiping (izrazito dvigovanje kolen),  

- zametovanje – tek z visokim dvigovanjem pet (izrazito krčenje kolena),  

- škarjice (tek z iztegnjenimi nogami),  

- džoging poskoki,  

- hopsanje (lahkotni poskoki v višino z dvigom kolen sprednje noge),  

- tek z grabljenjem (noga spredaj visoko iztegnjena in močno zamahnjena nazaj),  

- prisunski poskoki (bočni poskoki),  

- križni koraki,  

- tek s poudarjenim odrivom (izrazito odrivanje in dvigovanje kolen). 

 

 

5.9.5 Tehnika šprinterskega teka  

 

Čeprav se otroke ne uči pravilne tehnike teka, je zelo pomembno, da se iz tega vseeno izhaja. Pozornost 

je treba nameniti:  

- položaju telesa: trup je nagnjen rahlo naprej, stabilen položaj, pogled usmerjen naprej, boki pri 

teku ostajajo v isti ravnini, brez rotacije telesa,  

- odrivu: iztegnitev v skočnem sklepu, kolenu in kolčnem sklepu, optimalni odrivni kot, pravilno 

postavljanje stopal, tek po sprednjem zunanjem delu stopala, aktivno in prožno postavljanje 

stopala,  zamahu: dvig kolena zamašne noge, zamašna noga zamahuje v smeri teka, kot med 

stegni, aktivno spuščanje in postavitev noge na tla »grabljenje«,  

- gibanju rok: roke sproščene in koordinirano zamahujejo v smeri teka, kot v komolcu je 90 

stopinj. 

 

5.9.5.1 Primeri iger za razvoj šprinterskega teka: 

 

Lovljenje »LOV NA REPKE«  

 

Cilj: razvijati hitrost, vzdržljivost in koordinacijo gibanja.  

 

Pripomočki: rutice.  

 

Opis: vsak vadeči ima zataknjeno rutico za hlačami (repek). Določi se lovec, ki poizkuša v določenem 

času vzeti čim več rutk (Videmšek, Stančevič in Permanšek, 2014).  

 

Različica: določi se dva ali več lovcev, ki med sabo tekmujejo, kdo bo zbral največ rutic.  

 

 

»POLETJE IN ZIMA«  

 

Cilj: razvijati hitrost, odzivno hitrost, spoznati in učiti se šprinterskega teka z lovljenji, koordinirano 

in sproščeno teči v šprintu.  

 

Pripomočki: /  
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Opis: razporejeni sta dve enako številčni skupini otrok, ki si stojita čelno nasproti v dveh vrstah, med 

katerima je približno 2 m prostora. Eno skupino se poimenuje »poletje«, drugo pa »zima«. Na ukaz 

»Poletje!« ali »Zima!« otroci, ki so v imenovani skupini, stečejo nasproti druge skupine in skušajo 

ujeti čim več njenih članov. Člani druge skupine poskušajo pobegniti nazaj prek svojega polja do 

zadnje črte igrišča, kjer lovljenje ni več dovoljeno. Posamezniki, ki so ujeti do mejne črte, se pridružijo 

novi skupini. Zmaga skupina, ki po večkratnem lovljenju ulovi več otrok (Videmšek in Visinski, 

2001).  

 

Različica: nalogo se lahko izvede tudi v paru. Zaradi vsestranskih učinkov vadbe, se lahko vadbo 

popestri tako, da vadeči štartajo iz različnih štartnih položajev in se gibljejo na različne načine.  

 

 

»UBEŽATI ČAROVNIKU«  

Cilj: razvijati hitrost, spoznati in učiti se šprinterskega teka z lovljenji, koordinirano in sproščeno teči 

v šprintu.  

 

Pripomočki: rutice.  

 

Opis: otroci so razdeljeni v pare in prosto tečejo po prostoru. Eden v paru, ki je označen z rutico, 

poskuša na različne načine s hitrimi gibi in pospeševanji ubežati svojemu delu para, ta mu sledi kot 

senca na določeni razdalji. Vadeča si po določenem času vlogi zamenjata (Škof idr., 2010). 

 

 

5.9.5.2 Igre šprintov  

 

»HITRA ŽOGA«  

 

Cilj: razvijati hitrost, spoznati občutke šprinterskega teka, koordinirano in sproščeno teči v šprintu.  

 

Pripomočki: nogometne žoge.  

 

Opis: vsak otrok ima svojo žogo. Na učiteljev znak brcnejo žogo in poizkušajo čim hitreje spet priti 

do nje in jo ponovno brcniti. Naloga se lahko izvaja kot oblika skupinskega tekmovanja (nihajna 

štafeta) ali posamično. Najbolje bo, če se naloga izvaja na nogometnem igrišču.  

 

 

»PREHITI ŽOGO«  

 

Cilj: spoznati in učiti se osnov šprinterskega teka, razvijati hitrost in hitre reakcije, koordinirano in 

sproščeno teči v šprintu.  

 

Pripomočki: košarkarska žoga.  

 

Opis: otroci so postavljeni za črto. Za njimi je učitelj z žogo, ki jo zakotali proti učencem. Ko žoga 

prečka črto, za katero stojijo otroci, ti začnejo teči in jo v razdalji 15–20 metrov poskušajo prehiteti. 

Igra se lahko večkrat ponovi, vendar naj bo hitrost žoge različna.  
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»DOTIK«  

 

Cilj: spoznati in učiti se osnov šprinterskega teka, razvijati hitrost in hitre reakcije, koordinirano in 

sproščeno teči v šprintu.  

 

Pripomočki: /  

 

Opis: določeni sta dve črti, ki sta med seboj oddaljeni 20–25 m. Vadeči so postavljeni v vrsto, za prvo 

črto. Za njimi stoji učitelj oz. vodja, ki se naključno dotakne enega izmed vadečih. Dotični učenec nato 

skuša preteči določeno razdaljo, ostali mu sledijo in ga poskušajo prehiteti (Žerjav, 1998). 

 

5.9.6 Hitrost reakcije  

 

Hitre reakcije se razvija z naslednjimi sredstvi:  

a) Igre hitre odzivnosti  

Tovrstne igre od otrok zahtevajo hitre in pravilne reakcije na ustrezne zunanje dražljaje (vidne in 

slušne). Učitelj lahko za neustrezne reakcije ali napake določi kazen vadečemu, kot so npr.: izključitev 

iz igre, težji položaj za izvajanje igre, dodatna naloga ... (Pistotnik, 1995). Igre hitre odzivnosti se 

lahko primerno uporabi tudi v zaključnem delu vadbe. Učitelj mora paziti, da izbere le tiste igre, ki 

vadeče ne obremenjujejo preveč, pri čemer se čim manj vključujejo velike mišične skupine. Gibanje 

naj bo čim bolj umirjeno, primerna je izvedba le posameznega giba (Pistotnik, 1995).  

 

b) Starti iz različnih netipičnih položajev  

Položaji, iz katerih štartajo:  

- iz čepa, pogled v smeri teka ali v obratni smeri teka,  

- iz leže na hrbtu v smeri teka ali v obratni smeri teka,  

- iz leže na trebuhu v smeri teka ali v obratni smeri teka,  

- turški sed v smeri teka ali v nasprotni smeri teka. Iz različnih nenavadnih položajev se lahko 

štarta na zvočni signal (piščalka, plosk z rokama, štartna klapa, startna pištola) in vidni signal 

(zamah z roko).  

 

c) Nenadni šprinti  

To so teki, ki se jih izvaja z nenadnim prehodom iz počasnejšega gibanja v šprint. Prehod se lahko 

označi s črto na tekališču, z zamahom roke kot »vidni signal« ali z žvižgom oz. ploskom kot »slušni 

signal« (Čoh, 1992) 

 

 

 

5.9.6.1 Nekaj iger in gibalnih nalog 

 

»POZOR, ŽOGA!«  

 

Cilj: razvijati hitre reakcije in odzive.  

 

Pripomočki: mehka žoga.  
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Opis: otroci stojijo v krogu, eden izmed vadečih se postavi z žogo v rokah na sredino kroga. Ta ostalim 

stoječim v krogu podaja v različnem vrstnem redu in pri tem lahko tudi vara met. Naloga zahteva, da 

morajo vadeči, preden žogo ujamejo, ploskniti. Če tega ne naredijo ali plosknejo zaman, ker jih je 

vadeči na sredini kroga prevaral, dobijo kazen, ki se postopno stopnjuje. Pri prvi napaki se mora otrok 

postaviti v stojo na eni nogi, pri drugi mora poklekniti, tretji se mora usesti po turško in četrti izpade 

iz igre. Zmaga vadeči, ki ostane zadnji v igri ali tisti z najmanj kazni (Pistotnik, 1995).  

 

 

»KDO JE?«  

 

Cilj: razvijati hitre reakcije in odzive. Pripomočki: mehka žoga.  

 

Opis: otroci se postavijo v krog in so primerno razmaknjeni. Učitelj določi enega, ki se usede na 

sredino kroga, ta položi glavo na kolena in zapre oči. Stoječi v krogu si žogo med seboj podajajo in po 

nekaj podajah nekdo vrže žogo proti srednjemu in ga poskuša zadeti. Če je srednji zadet, skuša hitro 

ugotoviti, kdo ga je zadel. Če vadeči ni zadet, zamenja mesto s tistim, ki se mu je ponesrečilo 

(Pistotnik, 1995). Opomba: potrebno je opozoriti, da zadetki vadečega v krogu ne bodo močni ali v 

glavo in da je pomembna le natančnost zadetka (Pistotnik, 1995).  

 

 

DELAJ TO, NAPRAVI TO!«  

 

Cilj: razvijati hitre reakcije in odzive.  

 

Pripomočki: /  

 

Opis: otroci se razporedijo prosto po prostoru, pred njimi pa se postavi vodja igre. Vodilni izvaja 

različne gibe, pri tem pa mu ostali sledijo. Posebnost igre je v tem, da pri ukazu »Delaj!« vsi vadeči 

ponovijo gibe, pri ukazu »Napravi!« pa gibe ne smejo ponoviti in morajo vztrajati v položaju. Tisti, ki 

naredi napako, je izključen iz igre (Videmšek in Visinski, 2001).  

 

 

»HITRO ZAMENJAJ MESTO!« (hitre izmenjave mest) 

 

Cilj: razvijati hitre reakcije in odzive.  

 

Pripomočki: žoge, kiji, kolebnice.  

 

Opis: otroci so razporejeni v dve enako številčni skupini, ki se postavita druga nasproti drugi za črto 

na nasprotnih straneh igrišča. Učitelj določi začetni in končni položaj, obliko gibanja, lahko pa tudi 

vključi različna gibanja z rekviziti (vodenje ali kotaljenje žoge z roko, nogo, preskoki kolebnic ...). Na 

znak obe skupini hkrati stečeta, zamenjata prostore in se postavita v dogovorjeni končni položaj, ki ga 

predhodno določi učitelj (Videmšek, Šiler in Fišer, 2002). 

 

 

 



94 

 

»NENADNI ŠPRINTI«  

 

Cilj: razvijati hitre odzive in reakcije na vidni ali slušni signal, hitrost prehoda iz počasnejšega gibanja 

v šprint.  

 

Pripomočki: piščalka ali štartna klapa.  

 

Opis: prehodi so lahko naslednji:  

- iz hoje v šprint,  

- iz skipinga v šprint,  

- iz počasnejšega teka v šprint,  

- iz teka nazaj v šprint,  

- iz skipinga nazaj v šprint,  

- iz bočnega skipinga v šprint (Čoh, 1992). 

 

 

5.9.7 ELEMENTARNE OBLIKE TEKA ČEZ OVIRE  

 

Tek čez ovire je ena izmed zahtevnejših atletskih disciplin. Tu se izmenjujeta ciklično gibanje (šprint) 

in prehod preko ovire. Za otroke je izjemno privlačna disciplina in ima pomembno vlogo zaradi 

številnih pozitivnih učinkov na njihov gibalni razvoj. Pri teku čez ovire gre za večplastni učinek, saj 

se ob tem razvijajo sposobnosti tudi za ostale atletske discipline (šprint, skok v daljino, skok v višino, 

meti) in druge športne panoge (Čoh, 1992). Učenje tehnike teka čez ovire pri otrocih poteka po olajšani 

poti, na prilagojen, igriv, poučen način, s pestro uporabo vadbenih pripomočkov. Čoh (1992) navaja, 

da je tek čez ovire ena najbolj univerzalnih gibalnih nalog, kjer se razvijajo naslednje sposobnosti in 

lastnosti:  

- hitrost (dober šprinter),  

- eksplozivna in elastična moč,  

- gibljivost,  

- koordinacija,  

- vzdržljivost v odrivni moči,  

- osebnostne lastnosti (pogum, odločnost). 

 

 

5.9.7.1 Igre in gibalne naloge  

 

»PAZI KAČE!«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike teka čez ovire. 

 

Pripomočki: kolebnice, vrvi, palice, talni trakovi, kreda.  

 

Opis: vadeči na poljuben način pretečejo različne ležeče ovire (zarisane črte in polja, kolebnice, vrvi, 

palice, talne trakove). Ovire si sledijo eno za drugo, so v primerni razdalji in zaporedju.  
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Različica: nalogo se lahko izvede v različnih učnih oblikah, kot so: štafetne igre, nihajna štafeta, 

poligon ali različni obhodi telovadnice.  

 

 

»PRESKOČIMO REKO NIL«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike teka čez ovire.  

 

Pripomočki: različne talne oznake, polivalentne blazine, klasične blazine, različni nenevarni 

predmetni, liki iz mehke pene, plastični klobučki, stožci, kreda.  

 

Opis: preteči in preskočiti je potrebno več zaporednih ovir ali polj:  

- različne talne oznake,  

- klasične blazine (otroci tečejo po blazinah in preskakujejo razmike med njimi), različne oblike 

polivalentnih blazin (polkrožna, trikotna, pravokotna),  

- označena ali narisana polja,  

- liki iz mehke pene, stožci, plastični klobučki ... 

 

Različica: nalogo se lahko izvede v različnih učnih oblikah: štafetni tek, nihajna štafeta, poligon ali 

različni obhodi telovadnice.  

 

 

»TEK ČEZ IGRAČE«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike teka čez ovire.  

 

Pripomočki: mehke, penaste igrače različnih velikosti in oblik, ki jih otroci prinesejo od doma.  

 

Opis: otroci pretečejo več zaporednih igrač, ki so različnih oblik in velikosti. Igrače so iz mehkih 

materialov, brez ostrih delov in niso nevarne za kakršnekoli poškodbe.  

Različica: nalogo se lahko izvede v različnih učnih oblikah: štafetni tek, nihajna štafeta, poligon ali 

različni obhodi telovadnice.  

 

 

»NEVARNI ŽARKI«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike teka čez ovire. Pripomočki: stojala, elastične vrvice ali trakovi.  

 

Opis: vadeči pretečejo več zaporednih vrvic, ki so vodoravno privezane na stojala različnih višin.  

 

Različica: nalogo se lahko izvede v različnih učnih oblikah: štafetni tek, nihajna štafeta, poligon ali 

različni obhodi telovadnice. 
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5.9.8 ELEMENTARNE OBLIKE SKOKOV V DALJINO 

 

Namen elementarnih oblik skokov je predvsem pridobivanje osnovnih skakalnih izkušenj. Začetki 

skoka v daljino predstavljajo naloge za osvajanje osnovnih elementov tehnike skakanja, osnovne 

gibalne izkušnje z odrivom, zamahom in držo telesa. V didaktičnem načrtu prve korake poučevanja 

skoka v daljino predstavljajo: hopsanje s poudarkom na dolžini skokov, tek s poudarjenim odrivom, 

skoki s kolebnico, skoki čez vrtečo kolebnico, skoki čez ležeče kolebnice, skoki čez palice, skoki čez 

medicinke, skoki čez polja in jarke, skoki čez obroče, skoki čez kotalečo žogo, skoki čez polivalentne 

blazine, skoki čez švedsko klop, skoki vzdolž vrvice, skoki čez nizke ovire (Čoh, 1992). Otroci si z 

elementarnimi oblikami skokov nabirajo začetne gibalne izkušnje in pri tem razvijajo nekatere 

osnovne gibalne sposobnosti, kot so koordinacija, odrivna in eksplozivna moči nog. Elementarne 

oblike skokov predstavljajo tudi:  

- sonožni in enonožni odriv prek različnih orodij, ovir,  

- sonožni in enonožni odriv s povišanega odrivališča (odrivna deska, pokrov švedske skrinje): 

prek vrvice, ovire, z dotikom visečega predmeta med letom,  

- skoki v globino (obrati med letom, pritegovanje kolen k prsim, prijem za pete, plosk med letom, 

dotik visečega predmeta, korak v zraku),  

- različne vrste mnogoskokov prek različnih telovadnih orodij, klopi, ovir, palic ... (Čoh, 1992).  

 

Naštete elementarne oblike skokov zaradi motivacije otrok je najbolje izpeljati v obliki različnih 

lovljenj, štafet (štafete v skokih s sonožnimi in enonožnimi skoki, štafete v dvojicah, ekipne štafete, 

štafete z žogo), skakalnih poligonov in iger. 

 

5.9.8.1 Igre in gibalne naloge  

 

»SKOKI IN POSKOKI Z MESTA IN V GIBANJU«  

 

Cilj: seznaniti z različnimi skoki in poskoki za razvoj skakalne motorike, tehnike skoka v daljino, 

razvijati odrivno moč nog in koordinacijo. Pripomočki: mehke žoge.  

 

Opis: otroke seznaniti z različnimi poskoki in skoki, ki so izvedeni na različne načine. Naloge posredno 

in neposredno vplivajo na otrokovo skakalno motoriko in na nekatere gibalne sposobnosti:  

- sonožni skoki, pri čemer je iztegnjeno telo,  

- sonožni poskoki iz polpočepa,  

- sonožni poskoki z dviganjem kolen k prsim,  

- sonožni poskoki v izpadni korak,  

- sonožni poskoki z žogo med koleni,  

- hopsanje v višino,  

- hopsanje v daljino,  

- tek s poudarjenim odrivom na vsak 2., 3., 4. korak (Antekolović in Baković, 2008).  

 

 

»SKOKI, POSKOKI in NASKOKI» čez in na različne ovire ali orodja  

 

Cilj: vadeče seznaniti z različnimi skoki, poskoki in naskoki čez različne ovire za razvoj skakalne 

motorike, tehnike skoka v daljino, razvijati odrivno moč nog in koordinacijo. 
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Pripomočki: kolebnice, palice, talne označbe, težke žoge, obroči, nenevarni mehki predmeti, žoge, 

polivalentne blazine, male mehke atletske ovire, vrvica navezana na stojali, pokrov švedske skrinje, 

klop.  

 

Opis: izvedba različnih skokov, poskokov in naskokov. Naloga se lahko izvede v obliki skakalnega 

poligona, vadbe po postajah ali štafetnih iger:  

- poljubni skoki in poskoki čez (ležeče) kolebnice, skoki čez vrtečo kolebnico, palice, talne 

označbe, težke žoge, kotaleče žoge, obroče, nenevarne mehke predmete, označena polja, skoki 

čez jarek (blazine med seboj približujemo ali razmikamo), čez ovire (male pregibne atletske 

ovire), skoki vzdolž vrvice ...  

- naskoki na pokrov švedske skrinje, klopi, debele blazine, trše blazine ...  

 

 

»MNOGOSKOKI«  

 

Cilj: razvijati skakalno motoriko, odrivno moč nog in koordinacijo.  

 

Pripomočki: talne oznake, polivalentne blazine, nizke atletske ovire, obroči, kolebnice, mehke žoge.  

 

Opis: izvedba različnih mnogoskokov (zaporedno povezani skoki), ki so lahko izvedeni enonožno 

(samo z eno nogo ali izmenično), sonožno, brez ali s pomočjo različnih orodij. Naloge so sledeče:  

- žabji poskoki,  

- zaporedni sonožni poskoki: čez talne oznake, ležeče kolebnice, označena polja, v obroče, 

koordinacijsko lestev, polivalentne blazine, nizke ovire,  

- mnogoskoki z žogo med koleni,  

- enonožni poskoki: s prosto nogo se med skokom zamahuje (krožni gibi), poskoki so lahko 

izvedeni brez ali preko različnih ovir (talne oznake, ležeče kolebnice, označena polja ...),  

- izmenični enonožni poskoki (po talnih označbah, čez ležeče kolebnice, polivalentne blazine, 

razmike med blazinami ....),  

- bočni poskoki: preko ležečih kolebnic, polkrožnih polivalentnih blazin, talnih oznak, malih 

atletskih ovir, razmaknjenih blazin ...  

 

 

»GLOBINSKI SKOKI«  

 

Cilj: razvijati odrivno in odskočno moč nog, koordinacijo celega telesa, krepiti iztegovalke nog in 

trupa.  

 

Pripomočki: blazine, debele blazine, trše blazine, polivalentne blazine, mala švedska skrinja, švedska 

skrinja, klop, žoge, obroči, premični košarkarski koš. 

 

Opis: globinski skoki so pliometrična vaja, ki je koristna v vseh športih. Sledeče naloge:  

- skoki v globino (iz pokrova švedske skrinje, blazin, klopi ...) z različnimi nalogami (obrat, 

pritegovanje kolen, plosk z rokami nad seboj ali za seboj, prijeti se za prste, dotakniti viseči 

predmet v zraku, narediti korak v zraku),  

- skok iz švedske skrinje z lovljenjem žoge in zadevanjem koša ali določenega cilja med letom,  
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- različni skoki in naskoki na stopnicah,  

- skok z višine, doskok v telemark,  

- skok z višine, doskok v cilj (obroč, označeno polje, blazine),  

- skok z višine, preval naprej takoj po doskoku,  skoki s sonožnim odrivom z mesta v daljino 

in globino,  

- serija sonožnih naskokov in seskokov iz različno primernih višin (mala švedska skrinja, pokrov 

švedske skrinje, polivalentne blazine, klopi),  

- skoki na zaporedne, čedalje višje ovire, skok v globino,  

- serija različnih skokov v globino,  

- globinsko-višinski skoki (skok iz nizkega pokrova skrinje na tla, takojšnji sonožni odriv na 

višje postavljen pokrov ...),  

- doskoki iz višine in takojšnji skok v daljino. Opomba: učitelj je pozoren na načelo varnosti, 

primerno globino skokov, izkušnje vadečih in možnost poškodb. 

 

 

»PRESKOČITI PALICE«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov, razvijati odrivno moč nog in koordinacijo celega telesa.  

 

Pripomočki: palice.  

 

Opis: otroci so postavljeni v kolono, pred njimi pa so v razmiku 1 metra postavljene ležeče palice. 

Naloga zahteva, da najprej palice poljubno pretečejo, sonožno preskočijo in na koncu izvedejo 

poskoke po desni in levi nogi.  

 

 

»SKOKI ČEZ REKO AMAZONKO«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov, razvijati odrivno moč nog, koordinacijo celega telesa in 

vzdržljivost.  

 

Pripomočki: tanjše blazine.  

 

Opis: otroci tečejo po blazinah, ki so razporejene in različno oddaljene po prostoru. Razmik med 

blazinami naj preskočijo na točno določen način. Naloga je lahko predstavljena kot poligon ali štafetna 

igra.  

 

Različica: izvedbo naloge se lahko popestri z različnimi načini gibanja po blazinah (enonožni ali 

sonožni poskoki, žabji ali zajčji poskoki, skiping, džoging poskoki ...). 

 

 

»PRESKOČI UČITELJA!«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov z igro, razvijati odrivno moč nog in koordinacijo celega 

telesa.  
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Pripomočki: debele blazine, tanjše blazine, odrivna deska.  

 

Opis: naloga je za otroke izredno zanimiva in zabavna. Oviro, katero je treba preskočiti, predstavlja 

učitelj, ki se uleže. Vadeči se po zaletu enonožno odrine na odrivni deski in učitelja po širini preskoči. 

Doskok je izveden sonožno. Naloga predstavlja izziv, obenem pa od otrok zahteva določeno mero 

koncentracije, saj se zavedajo, da je tokrat ovira učitelj.  

 

Različica: namesto učitelja se lahko postavi različne ovire: atletska ovira, polivalentna blazina ... Pri 

tem otroci ne skačejo samo v dolžino, temveč tudi v višino. 

 

 

»SKOKI ČEZ KANJONE« (vadba po postajah)  

 

Cilj: razvijati odrivno in eksplozivno moč nog, koordinacijo celega telesa, vadba globinskih skokov 

in mnogoskokov.  

 

Pripomočki: švedska skrinja, pokrovi švedske skrinje, tanke in debele blazine, polivalentne blazine, 

male atletske ovire, kolebnice, obroči, ležeča koordinacijska lestev.  

 

Opis: vadba po postajah, ki vključuje različne globinske skoke in mnogoskoke, z različnimi nalogami 

med skoki.  

 

Postaja 1: naskok na švedsko skrinjo, skok z obratom 180˚ali 360˚ in sonožni doskok na debelo 

blazino, o različica: med skokom lahko izvedejo različne naloge (plosk, dotik prstov na nogi, dotik 

visečega predmeta, korak v zraku, obrat),  

 

Postaja 2: zaporedni sonožni poskoki čez polkrožne polivalentne blazine,  

 

Postaja 3: sonožni naskok na pokrov švedske skrinje in takojšnji seskok, odriv prek male atletske ovire, 

nato naskok na pokrov švedske skrinje in sonožni skok na blazino,  

 

Postaja 4: zaporedje sonožnih poskokov čez male atletske ovire, nato poskoki v obroče ali 

koordinacijsko lestev (sonožno, enonožno, bočno), 

 

Postaja 5: doskok iz višine (pokrov švedske skrinje, polivalentne blazine, klopi) in takojšni skok v 

daljino, postaja 6: zaporedje sonožnih poskokov vzvratno preko ležečih kolebnic. 

 

 

»SKAKALNI POLIGON«  

 

Skakalni poligon je namenjen razvijanju določenih gibalnih sposobnosti, na katere se želi vplivati, 

izpopolnjevanju tehnike, ritma, itn. Zajema lahko celoto ali posamezen del tehnične izvedbe(zalet, 

odriv, faza leta, doskok). Poligon naj bo učinkovit, predstavljen na zanimiv, igriv, zabaven način. 

Otroci nezavedno v igri izpopolnjujejo in trenirajo določene sposobnosti ali tehniko. Poligon lahko 

vključuje naslednje elemente in različne kombinacije skokov in doskokov: odskoki iz blazine na 

blazino, skoki v obroče, o skoki preko različnih ovir in preprek, o tek čez malo atletsko oviro, enonožni 
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doskok in odriv na odrivni deski, sonožni doskok na blazino, o tek, enonožni odriv in let prek 

polivalentne blazine, sonožni doskok na mehko blazino, o enonožni odriv iz pokrova švedske skrinje, 

enonožni doskok na blazino z drugo nogo, enonožni odriv na pokrov švedske skrinje in sonožni doskok 

na blazino, o sonožni skoki iz nižjega na višji pokrov švedske skrinje, na koncu preskok elastike in 

doskok na debelo blazino.  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov, razvijati odrivno moč nog in koordinacijo celega telesa.  

 

Pripomočki: klop, debele blazine, stojala z vrvico, odrivna deska, male atletske ovire, talne oznake, 

švedska skrinja, viseča žoga privezana na stojalo.  

 

Opis: izmenični enonožni poskoki na talne označbe, tek in enonožni odriv z odrivne deske prek vrvice, 

sonožni doskok na debelo blazino, sonožno preskakovanje klopi, tek čez male atletske ovire, plezanje 

na skrinjo in skok na debelo blazino z dotikom visečega predmeta, zaporedni sonožni poskoki– 

mnogoskoki čez označena polja. 

 

 

5.9.9 ELEMENTARNE OBLIKE SKOKOV V VIŠINO  

 

Skok v višino predstavlja za otroke izjemno privlačno in zanimivo atletsko disciplino. Zgodovinsko je 

zelo pestro obarvana, saj zajema veliko število tehnik, ki so nastajale skozi čas. Vse te različice tehnik 

so nastajale predvsem zaradi usmeritve k ekonomičnosti prehoda letvic (Škof idr., 2010).  

 

5.9.9.1 Skok iz mesta, osnovni skok, skrčka, prekoračna tehnika 

 

Na začetku poučevanja je potrebno vadečim z najbolj osnovnimi in elementarno gibalnimi nalogami 

približati skok v višino. Tako se jih pripeljale do pravilnega odriva, zamaha, leta, drže telesa in 

doskoka. Pomembno je, da otroci dobijo čim več elementarnih skakalnih izkušenj v tem obdobju. Z 

različnimi oblikami enonožnih, sonožnih skokov prek ovir, hopsanj, poskokov in naskokov na ovire 

otroci pridobijo skakalne izkušnje, obenem pa si pomagajo določiti tudi odrivno nogo.  

 

Elementarne oblike skoka v višino so:  

- skok iz mesta,  

- osnovni skok,  

- skrčka,  

- prekoračna tehnika, »škarjice«.  

 

5.9.9.2 Igre in gibalne naloge  

 

»ČEZ TIRE« (enonožni poskoki)  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov, učiti se osnov skoka v višino z igro, razvijati odriv in 

eksplozivno moč nog.  

 

Pripomočki: kolebnice, palice, obroči, ležeča koordinacijska lestev, polivalentne blazine, male nizke 

atletske ovire.  
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Opis: naloga zahteva, da vadeči izvajajo enonožne poskoke, z drugo nogo pa zamahujejo v smeri 

navzgor in naprej. Preskakujejo ležeče postavljene kolebnice, palice, koordinacijsko lestev, obroče, 

male atletske ovire. Razdalja med ovirami je 50 cm.  

 

 

»ENONOŽNI ODRIVI NA ORODJA«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov, razvijati odriv in eksplozivno moč nog.  

 

Pripomočki: pokrov švedske skrinje, švedska klop.  

 

Opis: naloge za razvoj enonožnega odriva se lahko izvedejo v različnih kombinacijah:  

- enonožni skoki na pokrov švedske skrinje ali klop, sonožni doskok na izhodiščni položaj,  

- odriv z eno nogo, ki je na skrinji, sledi doskok na izhodiščni položaj,  

- izmenično stopanje na orodje (step test).  

 

 

»STOPNIŠČE«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov, razvijati odriv in eksplozivno moč nog, učiti se osnov skoka 

v višino.  

 

Pripomočki: polivalentne blazine, pokrovi in okvirji švedske skrinje, male švedske skrinje, klopi ... 

 

Opis: otroci postopoma prehajajo s sonožnimi ali enonožnimi poskoki iz nižje na višje doskočišče. 

Poskoki so lahko naravnost ali bočno, sonožno ali enonožno. Postopno se viša doskočišče, to se doseže 

z različnimi orodji: blazine, okvirji švedske skrinje, klopi ... Paziti je potrebno na varnost in na ne 

premehko doskočišče.  

 

 

»PRESKAKOVANJE PREPREK«  

 

Cilj: spoznati elementarne oblike skokov, razvijati odriv in eksplozivno moč nog, učiti se osnov skoka 

v višino. Pripomočki: kolebnice, palice, blazine, obroči, medicinke, polivalentne blazine, male mehke 

atletske ovire, pokrovi in okvirji švedske skrinje, klopi, elastike in stojala.  

 

Opis: otroci v teku preskakujejo različne ovire: kolebnice, palice, obroče, medicinke, polivalentne 

blazine ... Preskoki in prehodi ovir so različni: poljubni skok, osnovni skok, skrčka ali škarjasti prehod. 

Da bi otroci bolj doživeto in zabavno dojemali nalogo, lahko učitelj poimenuje različne preskoke in 

skoke čez ovire (skoki čez odprta krokodilja usta, trnje, jarek z nevarnimi žabami, kačami, pajki ...). 

Ovire si lahko sledijo v primerni oddaljenosti ena za drugo.  

 

Različica:  

- izvedba prehoda ovire: sonožni ali enonožni odriv, mnogoskoki (sonožni, enonožni), 

mnogoskoki z žogo med koleni,  

- oblika vadbe: delo po postajah, štafeta, skakalni poligon,  
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- ovire so lahko na progi enake (nizke atletske ovire) ali različne (kolebnice, polkrožne blazine, 

nizke ovire, elastika, privezana na stojali),  

- enonožni odriv na nizko skrinjo, v fazi leta dotik visečega predmeta (narejen iz papirja ali 

kartona v obliki ptiča, zvezde, lune, planeta), doskok sonožno.  

 

 

»SKAKALEC« (postopno zviševanje ovir)  

 

Cilj: izpopolniti skakalno motoriko, razvijati odriv in eksplozivno moč nog ter vzdržljivost.  

 

Pripomočki: debele blazine, polivalentne blazine, stojala, vrvice, male atletske ovire, pokrovi švedske 

skrinje.  

 

Opis: po prostoru so krožno postavljene različne ovire: polivalentne blazine, stojala z vrvico, atletske 

ovire ... Iz kroga v krog naj se ovire postopno zvišujejo. Način skoka in doskoka ovir naj določi učitelj. 

 

 

»KDO SEŽE DO ZVEZD?«  

 

Cilj: spoznati in učiti se osnov skoka v višino z igro (osnovni skok, skrčka), izpopolniti skakalno 

motoriko, razvijati odriv in eksplozivno moč nog.  

 

Pripomočki: skakališče za skok v višino (debeli blazini, prevleka, stojali, elastika, tanke blazine), 

viseči predmeti, narejeni iz kartona ali plastike, v obliki zvezde (luna, sonce, različni planeti ...).  

 

Opis: zalet je izveden naravnost (pravokotno na letvico/elastiko). Otroci se odrinejo z levo ali desno 

nogo. V fazi leta gre za dotik roke visečega predmeta, ki se ga ob vsaki ponovitvi zviša. Naloga lahko 

poteka v obliki tekmovanja. 

 

 

»LOVLJENJE ŽOGE V ZRAKU« (vadba osnovnega skoka in skrčke)  

 

Cilj: izpopolniti skakalno motoriko, razvijati odriv in eksplozivno moč nog, na zabaven in igriv način 

izpopolnjevati osnovni skok in skrčko.  

 

Pripomočki: skakališče za skok v višino (debeli blazini, prevleka, stojali, elastika, tanke blazine), žoga.  

 

Opis: zalet je izveden naravnost, enonožni odriv, položaj nad elastiko in doskok je odvisen od tehnike 

skoka (osnovni skok, skrčka). V fazi leta sledi lovljenje žoge. 

 

 

5.9.10 Primer priprave za trening učenja atletskih elementov: 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

Cilji: razvijati hitrost, koordinacijo, hitre spremembe smeri, hitrost reakcij, moč nog in rok, odrivno 

moč nog, natančnost zadevanja in lovljenja. 
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Igra lovljenj: »DVOBOJ LOVCEV«, lov z zadevanjem z mehko žogo (glej str. 29). - Sklop 

gimnastičnih vaj z žogo. - Atletska abeceda. 

 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

Štafetna igra: »LEPA VIDA« - Štafetna igra v paru: »KDO BO PRVI PRI ŽOGI?«, štarti iz različnih 

položajev - Poligon: hoja v vzponu po gredi, različni prehodi čez koordinacijsko lestev, globinski 

skok iz različnih polivalentnih blazin, hoja po ležeči vijugasti vrvi, hoja po vseh štirih nazaj skozi 

predor in slalom okoli stožcev, dva povezana prevala naprej, plezanje po letveniku v stran in cik-cak. 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

Igra za razvoj ravnotežja: »ZAPLEŠI Z MENOJ«, otroci so razdeljeni v več skupin. Vsaka skupina 

ima dodeljeno gred. Znotraj skupine se vadeči razdelijo na pol in vsaka polovica stopi na svoj konec 

gredi. Na učiteljev znak prva iz vsake strani gredi stopita na gred in se sprehodita do sredine, kjer se 

srečata in si spretno zamenjata mesti, ne da bi pri tem stopila na tla (Pistotnik, 1995). 

 

 

 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

Cilji: razvijati ritem, moč rok in nog, odrivno in eksplozivno moč nog, koordinacijo, ravnotežje, 

preciznost, orientacijo. 

Igra: »VLAKEC PREHITEVANJA« - Sklop gimnastičnih vaj z mehkimi žogami. - Atletska abeceda. 

GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

Igra: »UJEMI RITEM«, učitelj s ploskanjem ali z različnimi glasbili (lahko tudi improviziranimi – 

lonček napolnjen z rižem) daje ritem. Otroci so postavljeni v kolone, med njimi je meter razmika, 

vodja kolone izbira smer in način gibanja. Ko učitelj s ploskanjem neha, vadeči ne smejo narediti niti 

koraka.  

Elementarna igra: »ŽABJA TEKMA«, tri ekipe, ki so postavljene za startno črto v kolonah. Na startni 

znak se pričnejo prvi na čelu kolone gibati z žabjimi poskoki (opora čepno med nogami) okoli stojala 

in nazaj do kolone. Štafeta je predana tako, da se tekmovalec dotakne naslednjega, ki stoji za ciljno 

črto. Igra je namenjena razvoju eksplozivne moči iztegovalk nog. Zmaga ekipa, katere zadnji 

tekmovalec prvi pride v cilj in se postavi v kolono.  

Vadba po postajah:  

1. hoja na različne načine po ravno ali vijugasto ležeče postavljeni vrvi (gibanje naprej, nazaj, bočno, 

po vseh štirih, zajčji poskoki …),  

2. preskakovanje različnih oblik in velikosti polivalentnih blazin,  

3. vodenje žoge mimo stojal in met v okvir ali premični koš,  

4. plezanje v spirali okoli lestve in seskok na debelo blazino,  

5. mala prožna ponjava (3 x poskok na mestu, skok stegnjeno, skok skrčeno, skok prednožno 

raznožno, skok stegnjeno s polovičnim obratom),  

6. več zaporednih prevalov naprej. 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

Zadevanje oštevilčene tarče z rokometno žogo. Tarča je narejena iz kartona in je izobešena na steno 

telovadnice. 
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5.9.11 Izziv atletski elementi 

 

5.9.11.1 Atletski elementi za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti 

- Atletska abeceda (nizek, visok skiping; hopsanje; tek s poudarjenim odrivom; križni koraki; 

grabljenje, džoging poskoki, prisunski koraki…; pozornost na tehnično izvedbo in lahkotnost 

gibanja) 

- Skok v daljino z mesta 

- Tehnika in lahkotnost teka 

- Tek s spreminjanjem hitrosti gibanja (hitro, počasi, hitro, počasi…) 

- Visoki start na obe nogi 

- Met lahke žogice (lahko tenis) z obema rokama v daljino 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih treh nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih petih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.9.11.2 Atletski elementi za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti 

- Skok v daljino z zaletom (točen odriv) 

- Vadba elementarnih oblik metov (težka žoga, žogica, žvižgač): meti in lovljenja, meti v daljino 

in tarčo z boljšo, slabšo roko, z obema rokama… 

- Tek s predajo štafetne palice v omejenem prostoru (npr. 5m) 

- Nizek start na obe nogi 

- Stopnjevanje do polnega sprinta (tehnika, lahkotnost) 

- Met žoge 2 kg soročno iz nizkega čepa v daljino 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih treh naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih petih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.9.11.3 Atletski elementi za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti 

- Atletska abeceda s koordinacijskimi dodatki ( skiping ista roka, ista noga; hopsanje ista roka, 

ista noga; tek s poudarjenim odrivom z rokami na hrbtu; grabljenje na eno nogo, leva noga 

visok skiping, desna noga nizek skiping… 

- Skok v višino, škarjasta tehnika 

- Tek čez ovire: preko ležečih palic, kolebnic, žog, stožcev, polivalentnih blazin, malih atletskih 

ovir, preko vrvice… 

- Navezovanje elementov atletske abecede (iz nizkega v visoki skiping; iz visokega skipinga v 

sprint;  iz visokega skipinga v grabljenje…) 

- Navezovanje poskokov (poskoki sonožno v navezovanje poskokov po eni in nato še po drugi 

nogi, pa ponovno v sonožne poskoke) 

- Starti iz različnih netipičnih položajev na vidni in slušni znak ( iz čepa, pogled v smeri teka ali 

v obratni smeri teka; iz leže na hrbtu v smeri teka ali v obratni smeri teka; iz leže na trebuhu v 

smeri teka ali v obratni smeri teka; turški sed v smeri teka ali v nasprotni smeri teka…) 



105 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih štirih nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih petih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih nalog 

 

 

 

5.10 Elementi talne telovadbe (akrobatika)... 

  

Od lažjega k težjemu (določiti težavnost, natančno definirati naloge in izpisati didaktični postopek 

učenja posameznih elementov) 

 

5.10.1 Izziv elementi talne telovadbe 

 

5.10.1.1 Elementi talne telovadbe in akrobatike za usvojitev nalepk v programu do 8 let starosti 

- Valjanje v obe smeri (ribice) 

- Stoja na lopaticah 

- Preval naprej, nazaj 

- Preskakovanje kolebnice (sonožno; enonožno na mestu in v gibanju) 

- Preskok raznožka čez kozo iz odrivne deske 

- Osnovni skoki na prožni ponjavi (iztegnitev celega telesa; skrčka; raznožka…) 

- Lastovka na levi in desni nogi 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih petih nalog 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih šestih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 

 

 

5.10.1.2 Elementi talne telovadbe in akrobatike za usvojitev nalepk v programu do 9 let starosti 

- Preval letno 

- Navezovanje vsaj treh prevalov naprej in nazaj 

- Preskok skrčka čez kozo iz odrivne deske 

- Preskakovanje kolebnice sonožno, enonožno z obrati okoli svoje osi 

- Premet v stran (obe smeri) 

- Osnovni skoki na prožni ponjavi (obrat za 180°, 360°; izrazito dolg skok; izrazito visok skok; 

roke ob telesu; ena roka ob telesu, druga odročena…) 

- Premet v stran z obratom za 90° 

 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih treh naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih štirih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih  nalog 
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5.10.1.3 Elementi talne telovadbe in akrobatike za usvojitev nalepk v programu do 10 let starosti 

- Stoja na rokah z asistenco 

- Stoja na rokah v povezavi s prevalom naprej (asistenca) 

- Premet naprej z asistenco 

- Navezovanje prevalov letno (vsaj 3 x zapored) 

- Navezovanje 5 x preval naprej in takoj vzpostavitev skakalnega počepa 

- Salto naprej na prožni ponjavi z asistenco 

- Navezovanje prevala in prevala letno (vsaj 3 x zapored) 

 

 

- Bronasti Skokec v primeru uspešno opravljenih treh naloge 

- Srebrni Skokec v primeru uspešno opravljenih štirih nalog 

- Zlati Skokec v primeru vseh uspešno opravljenih nalog 
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5.11 NEKATERI ELEMENTI NA PARTERJU 

 

5.11.1 PREVAL NAPREJ 

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE:  

a) v čepu se približno 30 cm pred seboj opremo z dlanmi na tla, roki sta v širini ramen oprti na 

cele dlani, prsti pa so obrnjeni naprej in razprostrti.  

 

b) z iztegovanjem nog dvignemo boke in hkrati močno spodvijemo glavo (brada na prsi) ter se 

prevalimo po usločenem hrbtu do čepa; glava naj se kar najmanj opira na tla. Med izvedbo 

mora biti telo kar najbolj skrčeno, glava močno predklonjena, v sklepnem delu prevala pa roke 

vedno pritegnejo goleni k telesu. Bolkovič, Kristan: Talna telovadba  

 
Slika 13: Varovanje pri prevalu naprej 

 

VAROVANJE: Vadečega spremljamo od strani (ob boku). Pazimo, da se z rokami čvrsto opre v tla, da 

močno potisne glavo na prsni koš in se pokotali preko tilnika in hrbta. Če je potrebno vadečega 

primemo za boke in ga dvignemo toliko, da se varno pokotali (Slika 13).  

 

Predvaje: 

- Povaljka po hrbtu naprej in nazaj po usločenem hrbtu, 

- Učenje prevala naprej po klančini (za klančino lahko uporabimo odskočno desko, preko 

katere položimo mehko blazino). 

 

 

 

5.11.2 PREVAL LETNO 

 

OPIS TEHNIKE  

 

Preval letno je prvina, kjer se vadeči vrti okrog svoje čelne osi. Lahko se izvaja z zaletom ali brez, 

prikazan je primer z zaletom. Vadeči po zaletu izvede sonožen ekscentričen odriv in sočasen zamah iz 

zaročenja v predročenje gor. Odrivu sledi faza leta. V najvišji točki leta nekoliko sklonjeno, glava je 

rahlo zaklonjena, da je pogled usmerjen v pričakovano točko opore z rokami. Vadeči v tem položaju 

vztraja do prijema z dlanmi na tla. V trenutku dotika s tlemi morajo biti vsi deli telesa za dlanmi, sledi 

krčenje rok, predklon glave, ublažen prehod na zatilje in povaljka po hrbtu do čepa ter vzravnava, 

odročenje. (Čuk, Bolković, Bučar Pajek, Turšič, Bricelj, 2006) 
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VAROVANJE: Varujemo bočno glede na vadečega. Vadečega po njegovem odrivu z eno roko 

zadržimo za trebuh, kolikor je potrebno, da lahko gibanje normalno nadaljuje. Če ima vadeči premalo 

rotacije okrog čelne osi, ga primemo z roko za sprednjo stran stegna in mu dodamo rotacijo. Če ima 

vadeči rotacije okrog čelne osi preveč, ga z drugo roko primemo za zadnjo stran stegna in mu vrtenje 

ustavljamo (slika 14). 

 

Predvaje: 

- Preval naprej iz višjega v nižje (z dveh debelih blazin na eno debelo blazino), 

- Preval naprej iz višjega v nižje preko ovire(z dveh debelih blazin na eno debelo blazino), 

- Preval naprej z mesta preko ovire, 

- Preval naprej z zaletom preko ovire (oviro postopno zvišujemo), 

 

 

5.11.3 PREVAL NAZAJ  

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE:  

 

a) iz opore čepno sedemo na tla čim bliže petam in se v povsem skrčenem položaju z močno 

predklonjeno glavo pokotalimo nazaj preko hrbta.  

 

b) skrčimo lahti in nastavimo dlani, da se lahko preko njih prevalimo do opore čepno. Bolkovič, 

Kristan: Talna telovadba  

 

 
Slika 15: Varovanje preval nazaj 

 

VAROVANJE: Vadečega spremljamo ob strani (bočno) in mu pomagamo prenesti boke preko glave, 

da je pritisk na tilnik manjši (Slika 15).  

 

Predvaje: 

Slika 14: Varovanje preval letno 
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- Povaljka po hrbtu naprej in nazaj po usločenem hrbtu, 

- Učenje prevala nazaj po klančini (za klančino lahko uporabimo odskočno desko, preko katere 

položimo mehko blazino). 

 

 

 

5.11.4 STOJA NA ROKAH  

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE:  

 

a) stoja prednožno, vzročiti  

 

b) izvedemo korak na prednoženo nogo, roki postavimo na tla v širini ramen, prsti so razklenjeni 

in usmerjeni naprej.  

 

c) z odrivom in zamahom stojne noge v zanoženje prenesemo težo telesa na iztegnjeni roki, nogi 

pa spojimo; noge in trup so v ravni črti, glava je rahlo zaklonjena. Bolkovič, Kristan: Talna 

telovadba  

 

 
Slika 16: Varovanje stoja na rokah 

 

VAROVANJE: Varujeta lahko dva ali pa eden. Kadar varujeta dva, stojita ob strani vadečega in ga v 

stoji primeta za noge v bližini kolen. Ko pa varuje eden, se postavi nasproti vadečega in ga prime z 

zadnje strani z obema rokama za stegna. Vadečega ne dvigujemo v stojo na rokah, edino pri odrivanju 

v stojo iz opore čepno lahko nekoliko pomagamo vadečemu, tako da ga s hrbtne strani primemo za 

pas in mu pomagamo dvigniti boke. Pri tem načinu se včasih pokaže potreba, da tisti, ki varuje, nastavi 

eno nogo čim bliže ramenu vadečega, da bi preprečil morebiten padec z rameni naprej (Slika 16).  

 

Predvaje: 

- Sveča z/brez opore rok, 

- Nošenja v trojkah (dva vadeča si stojita na sproti, tretji pa leži na tleh med njima in je 

popolnoma napet in iztegnjen. Vadečega ga dvigneta od tal, kateri zadrži napet in iztegnjen 

položaj tudi v zraku), 

- Zibanje v trojkah (dva vadeča si stojita na sproti in si podajata vadečega na sredini, katerega 

naloga je ohraniti napetost telesa na enem mestu).  

- Vesa strmoglavo ob letveniku (vadeči se drži z rokami za letvenik in visi z glavo navzdol), 

- Plezanje ob letveniku z nogami naprej (vadeči se postavi v oporo čepno zanožno (položaj za 

skleco) z nogami ob letvenik, ter spleza z nogami navzgor do stoje), 

- Odriv v stojo iz opore čepno zanožno ob letveniku, 
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- Odrivanje z menjavo nog (vadeči odriva iz opore čepno zanožno v oporo izmenično z 

nogami) 

- Odrivanje v oporo sonožno. 

 

 

 

5.11.5 PREMET V STRAN  

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE:  

 

a) stoja spetno odnožimo z levo (desno) in odročimo, vzpon na desni (levi), pogled v levo (desno)  

 

b) z levo (desno) nogo naredimo korak v levo (desno) in z odklonom v levo (desno) postavimo 

dlan leve (desne) roke na tla, istočasno pa zamahnemo z iztegnjeno desno (levo) v stran 

navzgor  

 

c) odrinemo se z levo (desno) nogo ter takoj zatem položimo na tla še desno (levo) dlan in 

preidemo v stojo na rokah raznožno  

 

d) z odrivom leve (desne) roke prenesemo težo telesa na desno (levo) roko in stopimo z desno 

(levo) nogo na tla, nakar se z odrivom desne (leve) roke zravnamo in prenesemo težo telesa na 

levo (desno) nogo do stoje odnožno z desno (levo), roke so v odročenju. Bolkovič, Kristan: 

Talna telovadba Postavitev rok in nog 

 

 
Slika 17: Varovanje premet v stran 

 

VAROVANJE: Učitelj ali pomočnik pomaga učencu na njegovi hrbtni strani s križnim prijemom za 

pas. V prvem delu premeta ga potisne navzgor v stojo na rokah, v drugem delu pa nekoliko zadržuje 

padanje telesa.  

 

Predvaje: 

- Opora na pručki (poskoki iz ene noge na drugo), 

- Preskok penic (opora na tleh ali na pručki – vaja je enaka kot prejšnja, le da je preskok višji 

zaradi ovire), 

- Preskok pručke ali gredi (opora na tleh, gibanje se izvaja čim bolj čez stojo), 

- Pručko lahko zamenja partner, ki postopoma zvišuje svoj položaj telesa (partner kleči 

predklonjeno, čepi predklonjeno, kleči sed na petah predklonjena glava, kleči, stoji 

predkoračno predklonjeno, stoja predkoračno) 
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5.11.6 STOJA NA ROKAH IN SPOJENO PREVAL NAPREJ / PREVAL NAZAJ DO STOJE NA 

ROKAH 

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE: 

 

Stoja na rokah in spojeno preval naprej ter preval nazaj v stojo na rokah sta prvini, kjer se vrtimo okrog 

čelne osi. Obe prvini zahtevata zelo natančen nadzor položaja telesa in ustrezno telesno pripravo. Za 

uspešno izvedbo se moramo v obeh prvinah postaviti v stojo na rokah. Osnovna predpogoja sta znanje 

stoje na rokah in prevala naprej ter nazaj. Tako je tehnika izvedbe sestavljena iz stoje na rokah in 

prevala naprej ter prevala nazaj. (Čuk, Bolković, Jakše, Bučar Pajek, 2015) 

 

 
Slika 18: Varovanje - stoja in spojeno preval naprej 

 

 
Slika 19: Pomoč in varovanje - preval nazaj v stojo na rokah 

 

 

VAROVANJE: Stojo na rokah in spojeno preval naprej varujemo enako, kot stojo na rokah - bočno, na 

strani zamašne noge. Ko vadeči zamahne in odrine, ga primemo z obe rokama za stegno zamašne noge 

in mu pomagamo vzdrževati ravnotežni položaj, nato se mu pomagamo počasi spustiti na pleča v 

preval naprej. Varujemo, dokler vadeči ne pride do končnega položaja. Tudi pri prevalu nazaj do stoje 

na rokah varujemo bočno. Ko vadeči zamahne z nogami navzgor, ga primemo z obema rokama za 

stegno bližnje noge in ga zadržimo v ravnotežnem položaju v stoji na rokah. Varujemo ga, dokler ne 

preide v stojo na nogah. 

 

Predvaje: 

- Vse predvaje za preval naprej in nazaj ter stojo na rokah. 

 

 

5.11.7 PREMET VSTRAN Z OBRATOM 90 STOPINJ NAPREJ / NAZAJ 

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE: 

 

Premet vstran z obratom za 90 stopinj naprej in nazaj sta sicer samostojni prvini, vendar se v vrhunski 
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športni gimnastiki uporabljata predvsem kot povezovalni prvini pri serijah akrobatskih skokov. Premet 

vstran z obratom za 90 stopinj nazaj v pogovornem jeziku imenujemo tudi rondat in je začetna prvina 

pri seriji akrobatskih skokov nazaj. Obe prvini začenjamo z zaletom in poskokom do predkoračne 

stoje, sledi premet vstran do stoje na rokah, kjer pričnemo s snoženjem in obračanjem naprej oz. nazaj. 

Najprej začnemo obračati stopala, nato boke in nato ramena. (Čuk, Bolković, Bučar Pajek, Turšič, 

Bricelj, 2006) 

 

 
Slika 20: Varovanje premet v stran z obratom za 90 stopinj naprej 

 

 
Slika 21: Varovanje premet v stran z obratom za 90 stopinj nazaj 

 

 

VAROVANJE: Varujemo bočno na strani odrivne noge vadečega, rahlo naprej od točke prijema tal pri 

prehodu skozi stojo na rokah. Vadečega po prehodu čez stojo na rokah z eno roko primemo za nadlaht 

in sicer za roko, ki je bližje učitelju oz. prednjo roko. Z drugo roko vadečega varujemo za trebuh (pri 

obratu za 90 stopinj nazaj), oz. za hrbet (pri obratu za 90 stopinj naprej). Pri premetu z obratom za 90 

stopinj nazaj ga na koncu varujemo od zadaj, da zaustavimo gibanje nazaj, pri premetu z obratom za 

90 stopinj naprej, pa ga na koncu varujemo tudi s hrbtne strani in zaustavimo gibanje v primeru, da 

vadečega zanese v smeri nazaj. 

 

Predvaje: 

- Premet vstran: začetni položaj – čelno, končni položaj – bočno, 

- Premet vstran s snoženjem in raznoženjem v stoji na rokah, 

- Poskok, premet vstran, doskok bočno, 

- Nekaj korakov zaleta in premet vstran, doskok bočno, 

- Premet vstran s snoćenjem v stoji na rokah in obrat za 90 stopinj nazaj (lahko z višjega na 

nižje), 

- Premet vstran s snoženjem v stoji na rokah in obrat za 90 stopinj naprej, doskok v oporo 

ležno zadaj na eni roki, 

- Premet vstran s snoženjem v stoji na rokah in obrat za 90 stopinj naprej (lahko z višjega na 

nižje), 

- Premet vstran s snoženjem v stoji na rokah in obrat za 90 stopinj naprej s poskokom (lahko z 

višjega na nižje), 

- Premet vstran s snoženjem v stoji na rokah in obrat za 90 stopinj naprej s poskokom in z 

zaletom (lahko z višjega na nižje). 

 

5.11.8 VZKLOPKA Z GLAVE 
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OPIS TEHNIKE IZVEDBE: 

 

Vzklopko z glave lahko izvedemo na različne načine in sicer: iz mesta, s poskokom ali po prevalu 

naprej. Po poskoku položimo roke pred seboj na tla, glavo položimo nekoliko pred roke na čelo in 

odrinemo v stojo na glavi sklonjeno. Ko boki preidejo navpičnico in telo izgubi ravnotežje, sledi močan 

zamah z nogami v smeri gor in naprej. Sunkovito iztegnemo noge v kolčnem sklepu do popolnega 

uleknjenega položaja telesa, hkrati pa se močno odrinemo z rokami od tal. V fazi leta močno potiskamo 

boke naprej in doskočimo na noge. (Bolković, Kristan, 2002) 

 

 
Slika 22: Varovanje vzklopka z glave 

 

VAROVANJE: Varujemo bočno, rahlo naprej od točke postavitve vadečega v stojo na glavi sklonjeno. 

Vadečega ob stiku rok s podlago z eno roko primemo za rame, z drugo pa mu podpremo hrbet. S 

takšnim prijemom ga spremljamo skozi celotno gibanje in mu pomagamo pri vzdrževanju uleknjenega 

položaja. Vadečega varujemo do konca izvedbe oz. do končnega položaja. 

 

Predvaje: 

- Sveča z/brez opore rok 

- Stoja na glavi, 

- Stoja na rokah, 

- Most, 

- Povaljka naprej po hrbtu v čep, 

- Vzklopka z glave s pomočjo dveh pomočnikov, 

- Vzklopka z glave z višjega v nižji položaj z varovanjem, 

- Vzklopka z glave preko kocke, 

- Vzklopka z glave z zaletom iz nižjega na višje. 

 

 

 

 

 

 

5.11.9 PREMET NAPREJ 

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE: 

 

Premet se v glavnem izvaja iz zaleta, ki mu sledita poskok na eni nogi in prednoženje druge. Težišče 

telesa pred navpičnico glede na smer zaleta, roke pa so v predročenju gor. S spuščanjem prednožene 

pokrčene noge predklonimo trup in postavimo roke na podlago. V trenutku, ko je odrivna noga še v 

stiku s podlago, je položaj rok, trupa in noge v ravni črti. V trenutku, ko smo dlani postavili na podlago, 
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se prične amortizacija v ramenskem sklepu. Skupaj z amortizacijo se mišice ramenskega obroča 

napnejo in pripravijo na odriv. Zaradi pridobljene inercije pri zaletu in zamahu z zamašno nogo, se 

težišče telesa in ramenski obroč preneseta naprej do navpičnice glede na odrivno podlago. V trenutku 

prehoda skozi stojo na rokah težimo z rameni nekoliko nazaj, glede na smer gibanja. Odriv z rokami 

se praktično prične že z zamahom noge. V trenutku ločevanja od podlage s silo inercije prehajamo v 

fazo prostega leta. Glava je zaklonjena, trup maksimalno uleknjen, roke v vzročenju. V tej fazi se telo 

obrača okrog čelne osi in pripravlja na doskok. Doskok je na obe nogi, v trenutku dotika sta nogi rahlo 

pokrčeni in tako amortizirata doskok. Med doskokom mora biti težišče telesa pred navpičnico glede 

na oporo nog. (Bolković, Kristan, 2002) 

 

 
Slika 23: Varovanje premet naprej 

 

VAROVANJE: Varujemo bočno, rahlo naprej od točke prijema tal pri prehodu skozi stojo na rokah. 

Vadečega po prehodu čez stojo na rokah z eno roko primemo za rame, z drugo pa mu podpremo hrbet. 

S takšnim prijemom ga spremljamo skozi celotno gibanje, prav tako pa mu pomagamo pri vzdrževanju 

uleknjenega položaja. Vadečega varujemo do konca izvedbe oz. do končnega položaja, kjer z rokami 

preprimemo tako, da ga držimo za trup in ustavljamo gibanje vadečega v primeru gibanja v smeri 

naprej. 

 

Predvaje: 

- Most, 

- Vse predvaje za stojo na rokah, 

- Nošenje v paru (iz stoje na rokah, partner preko svojega telesa prenese vadečega v stojo na 

nogah), 

- Udarjanje s petami ob navpično postavljeno blazino (preko stoje na rokah), 

- Stoja na rokah s poskokom, 

- Stoja na rokah s poskokom iz nižjega na višje, 

- Stoja na rokah in padanje na blazino v iztegnjenem položaju, 

- Premet iz višjega na nižje z varovanjem, 

- Premet z mesta z varovanjem (preko stoje na rokah), 

- Premet naprej preko ovire/kocke (iz nižjega preko višjega nazaj v nižje) 

- Premet naprej iz nižjega na višje (na debelo blazino) 

 

 

 

5.11.10PREMET NAZAJ 

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE: 

 

Iz stoje z rahlim razkorakom se vadeči spusti v polčep in istočasno visoko zaroči. Pri tem se z 

neznatnim predklonom trupa z boki nagne nazaj, kot bi hotel sesti. Ob potiskanju težišča telesa nazaj 

odločno zamahne z rokami iz zaročenja skozi priročenje v vzročenje, istočasno se rahlo ulekne in 
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odrine poševno nazaj in navzgor. Po fazi leta pade uleknjen na iztegnjene roke in nadaljuje odriv z rok 

na noge v stojo snožno. (Bolković, Kristan, 2002) 

 

 
Slika 24: Varovanje premet nazaj 

 

VAROVANJE: Varujemo bočno glede na vadečega. Vadečega že v začetnem položaju držimo z eno 

roko za hrbet, z drugo roko pa za stegno. Ob odrivu mu z roko, ki je na hrbtu, pomagamo pri 

pridobivanju višine v fazi leta, z roko na stegnu pa omogočimo dvig nog in rotacijo okoli čelne osi 

vadečega. Po prehodu skozi stojo na rokah vadečega spremljamo do končnega položaja in 

preprimemo, da lahko zadržimo gibanje v smeri nazaj. 

 

Predvaje: 

- Most, 

- Nošenje (partnerja iz stoje v stojo na rokah), 

- Zamah z rokami in odriv, 

- Iz seda prednožno preko zaklona v stojo na rokah (iz višjega na nižje), 

- Premet nazaj preko valja na kocki. 

 

 

5.11.11SALTO NAPREJ SKRČENO 

 

OPIS TEHNIKE IZVEDBE: 

 

Po nekaj korakih zaleta se vadeči odrine z ene noge v nekoliko daljši in ne preveč visok skok, kjer 

stopala močno prehitijo kolena in boke, sočasno zamahne z rokami iz zaročenja skozi priročenje do 

vzročenja. Sledi hiter sonožen odriv navzgor in rahlo naprej z rahlim predklonom glave in trupa. Po 

odrivu se vadeči čim bolj skrči, kjer prsa in roke lovijo noge. Ko vadeči izvede ¾ salta, sledi 

iztegovanje in priprava na doskok. Glede na višino in hitrost vrtenja, lahko vadeči prične z 

iztegovanjem prej ali kasneje. (Čuk, Bolković, Bučar Pajek, Turšič, Bricelj, 2006) 

 

 
Slika 25: Varovanje - salto skrčeno naprej 

 

VAROVANJE: Varujemo bočno glede na vadečega. Na odrivu primemo vadečega za trup (roka, ki je 

bližje vadečemu, je na trebuhu, druga roka pa na hrbtu) in mu tako pomagamo pri rotaciji telesa okoli 

čelne osi. Pri doskoku preprimemo, da lahko pomagamo pri amortizaciji in nadzoru doskoka. 

 

Predvaje: 

- Vse predvaje za preval naprej, 

- Preval letno na kup blazin (z nižjega na višje), 
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- Salto na kup blazin (z nižjega na višje). 

 

5.12 SKOKI NA MALI PROŽNI PONJAVI  

 

Mala prožna ponjava je telovadno orodje, ki je poznano tudi pod imenom mali kanvas ali mini 

trampolin. Velika prožnost dopušča raznovrstno uporabnost. Skoki z malo prožno ponjavo razvijajo 

koordinacijo gibanja, predvsem pa sposobnost obvladovanja gibanja telesa v prostoru. Pri skokih na 

mali prožni ponjavi je tehnika skokov razdeljena v štiri faze:  

 

a) ZALET Ne sme biti prehiter niti predolg. Čim višja je naprava, tem intenzivnejši mora biti 

naskok na ponjavo  

 

b) NASKOK IN ODRIV Na ponjavo je treba naskočiti od zgoraj, ker je učinek prožnosti ponjave 

v tem primeru najmočnejši. Naskok se izvaja z enonožnim odrivom, odriv s ponjave pa je 

sonožen, stopala pa so zaradi večje stabilnosti zmerno narazen. Roke zamahujejo ob naskoku 

naprej nazaj, nato pa skladno z odrivom v smeri poševno gor, kjer se mora zamah z rokami 

končati oziroma zavreti. Ne glede na prožnost ponjave se morajo učenci odriniti aktivno. Platna 

na ponjavi se najprej dotaknejo blazinice stopal, nato se spusti celo stopalo. Noge se ob naskoku 

na ponjavi zmerno skrčijo, nato pa se telo popolnoma vzravna preko skočnega, kolenskega in 

kolčnega sklepa. Odriv se izvaja vedno s sredine platna.  

 

c) LET Dobra koordinacija med naskokom in odrivom je pogoj za pravilno držo telesa v fazi leta. 

Telo mora biti med letom napeto, glava pa pokonci. Pri preskokih skozi oporo imajo roke 

nalogo, da z močnim odrivom od orodja učinkovito pomagajo pri izravnavi zgornjega dela 

telesa v drugem delu preskoka. Pri prostih prevratih je uspeh poleg visokega in strmega odriva 

odvisen tudi od dela rok in drže glave: če se gibanje (vrtenje) izvaja naprej, potem je treba 

glavo ob začetku rotacije predkloniti. Roke zamahujejo naprej v smeri naprej in poševno gor, 

nato pa z zamahom proti golenom (kolenom) pospešijo vrtenje telesa. Pri premetih je glava 

zmerno zaklonjena. Pri vseh rotacijah se glava obrača v smeri gibanja. Skladno z iztegnitvijo 

telesa pa zavira in zaustavlja vsa vrtilna gibanja, če se ponovno vrne v normalno držo.  

 

d) DOSKOK Pri skokih s ponjavo je doskok še posebej pomemben zato, ker se izvaja iz precejšnje 

višine. S pripravljalnimi vajami se morajo učenci navaditi na lahkoten in prožen doskok, da ne 

bi prišlo do okvar v kostno-sklepnem sistemu telesa. Nekatere vrste skokov: skok iztegnjeno, 

skrčka, raznožka, prednožka, spetka; 

 

5.12.1 Primer priprave za trening učenja elementov talne telovadbe: 

 

UVODNI DEL VADBENE ENOTE: 

Uvodno dinamično ogrevanje: Kačji kralj; Vodja igre prime na enem koncu nekaj metrov dolgo 

vrvico – 4m dolgo kolebnico in jo s hitrimi gibi v levo in desno vleče po igrišču, tako da se zadnji 

konec zvija kot kača. Vadeči tečejo in skačejo za vrvico ter se ji izmikajo, da jih ne bi udarila po 

nogah. Pri tem skušajo stopiti na njen prosti konec in komur se to posreči, postane novi kačji kralj, 

ki bo vodil vrvico v naslednji ponovitvi igre. Ulov velja le, kadar vadeči res stopi na prosti konec 

vrvice, ne pa kadar se vrvi samo dotakne. Udeleženci v igri lahko tekmujejo, kdo bo večkrat kačji 

kralj. 
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GLAVNI DEL VADBENE ENOTE: 

1. Pripravljalne vaje  

• Kotaljenje v parih.  

      -     Z obrazom sta obrnjena drug proti drugemu, primeta se za ramena ali podlahti in se kotalita.  

      -     Narobe obrnjena primeta drug drugega za gležnje in se kotalita.  

      -     Z obrazom skupaj, objeta se kotalita.  

• Kotaljenje v skupini.  

- Skupina učencev se uleže tesno skupaj in se kotalijo v eno smer, tako da učenca, ki jim leži na 

nogah, valijo čez.  

2. Preval naprej Opis in tehnika Roke položimo na tla v širini ramenskega obroča, opiramo se na 

cele dlani, prsti so brnjeni naprej in razprostrti. V trenutku, ko se prevalimo čez glavo, vso telesno 

težo nosijo roke; glava se skoraj ne sme dotikati tal. Pri izvedbi prevala naprej morajo biti noge 

popolnoma skrčene, hrbtenica čimbolj usločena, glava pa močno predklonjena. Taka drža omogoča 

dovolj hitro in tekoče vrtenje telesa. V zaključnem delu prevala naj roke vedno pritegnejo goleni k 

telesu. Na ta način zagbotovimo povsem sključeno držo telesa in nagib trupa naprej, kar vse 

omogoča uspešnješe postavljanje na noge v zaključnem delu prevala.  

– Zibanje na zaokroženem hrbtu (med zibanjem se držimo za goleni).  

– Zibanje na zaokroženem hrbtu s postavitvijo na stopala.  

– Zibanje na zaokroženem hrbtu z vstajanjem v čep.  

– Zibanje na zaokroženem hrbtu z vstajanjem, roke v odročenju.  

– Povaljka: uežejo se na trebuh, roke in noge so v zraku, se zibajo (raztegnitev!!!) 

– Preval na klančini. 

 

 

ZAKLJUČNI DEL VADBENE ENOTE: 

Raztezne vaje v parih. 
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5.13 SMUČARSKI SKOKI 

 

5.13.1 SOCIALNI RAZVOJ 

- pomoč sotekmovalcu 

- sodelovanje v ekipi 

- vzpodbuda ekipi in sotekmovalcem 

- obnašanje znotraj skupine 

- sprejemanje zmag in porazov 

( pri tem segmentu bo zelo pomembno trenerjevo delo, zgled, iznajdljivost, ali zna delovati 

povezujoče, izbor iger in delavnic za izgradnjo (grajenje ekipe)…. 

 

 

5.13.2 TEHNIČNI RAZVOJ 

Vsi zgornji izzivi veljajo za vse tri nivoje. 

Navodila: 

Počep/začetni položaj, 

Odskok, 

Let, 

Doskok in vožnja v iztek 

 

Opis elementa, metodični postopek za vsak element, vaje za metodični postopek, vaje na suhem, vaje 

z rekviziti 

 

 

Pravilna tehnika smučarskega skoka je gibanje, ki smučarju skakalcu omogoča dosegati želene 

rezultate na tekmovanjih. Športnikova rezultatska uspešnost na tekmovanjih je v veliki meri odvisna 

od njegovega tehničnega znanja. Namen učenja pravilne osnovne tehnike, je omogočanje doseganja 

maksimalnega števila točk za dolžino skoka in oceno za slog v dobi vrhunske tehnike smučarja 

skakalca (Jošt, 2009). 

Vrhunsko tehniko smučarja skakalca se lahko doseže ob upoštevanju naslednjih načel oziroma 

zakonitosti: 

- Razvoj vrhunske tehnike smučarja skakalca poteka dolgoročno. 

- Za doseganje vrhunske tehnike je potrebno načrtno in sistematično delo od rane mladosti (6-8 

let). 

- V mladosti je potrebno pri učenju tehnike strmeti k optimalni obliki gibanja, v obdobju piljenja 

vrhunske tehnike pa z namenom maksimalne tekmovalne uspešnosti športnika. 

- Tehnično pripravo športnikov je potrebno smiselno usklajevati z osnovnomotorično, 

specialnomotorično, tekmovalno taktično, psihično pripravo, itd. 

- Na učenje tehnike smučarskega skoka vplivajo tudi drugi poznani in nepoznani dejavniki, kot 

so socialne in kulturne razmere, psihološka raven, morfološke in telesnofunkcionalne 

značilnosti, osnovnomotorične, specialnomotorične in spoznavnoteoretične sposobnosti, in 

tako dalje (Povzeto po Jošt, 2009). 
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5.13.3 PREVERJANJA TEHNIČNEGA ZNANJA NA SKAKALNICI: 

 

 

Klubski nivo 

8 let – 5 izzivov (K10) 

- v osnovnem položaju po skakalnici, 

- z žogo v rokah po skakalnici, 

- skakalni počep, odskok in »raznoška«,  

- skakalni počep, odskok in »skrčka«, 

- skok na točko/cilj 

- počep z rokami spredaj 

 

9 let – 5 izzivov (K10) 

- stari dobri klasičen slog, 

- skok s kratko palico v rokah (počep, odskok, let), pri doskoku jo spusti, 

- vožnja stožca na hrbtu v počepu, pri odskoku ga izpusti, 

- skok z žoga med koleni (počep), 

- podaja mehke žoge v zraku (vadeči trenerju) 

- let z rokami spredaj 

 

10 let – 5 izzivov (K20) 

- Stari dobri klasičen slog s telemarkom, 

- vožnja v telemarku čez skakalnico, v zraku zamenja nogi in pristane na drugo nogo, 

- odskok znotraj določene cone, ovira višine 1 meter je postavljena 2 metra od roba mize, 

- skok z žogo med koleni (počep, odskok, let, doskok), 

- lovljenje mehke žoge pri doskoku 

- počep in let z rokami spredaj 

 

 

Regijski nivo – 8 in 9 let 

 

POČEP 

 

Zlata značka: Urejen počep s koleni vzporedno, trup položen na kolenih, roke iztegnjene, pogled 

naprej, simetrije rok in nog 

 

Srebrna značka: Težave pri postavitvi rok (nesimetrično, prenizko ali previsoko), kolena preveč skupaj 

ali narazen, glava ni v optimalnem položaju. 

 

Bronasta značka: Večje težave v počepu, previsok oziroma stoječ položaj na zaletišču, izrazito 

prenizek položaj počepa – “kahla”, zibanje oziroma spreminjanje položaja na zaletišču, neurejena drža 

rok, močne asimetrije 
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LET: 

 

Zlata značka: Noge iztegnjene v kolenih, telo iztegnjeno ali rahlo upognjeno v bokih, roke simetrične 

in ob telesu ali rahlo narazen, simetrične smuči v zraku ali V-slog, simetrična postavitev nog 

 

 
Slika 26: Zlata značka - let 

 

Srebrna značka: Težave s simetrijo rok, rahlo pokrčene noge, manjše težave z ravnotežjem v zraku, 

škarja pri postavitvi nog 

 
Slika 27: Srebrna značka - let 

 

Bronasta značka: Večje težave v letu, negotovost v zraku, pokrčene noge, nesimetrična drža smuči in 

rok, velike težave z ravnotežjem v zraku. 

 

 
Slika 28: Bronastaznačka - let 
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DOSKOK: 

 

Zlata značka: Lep amortiziran doskok, vzporedno vodenje smuči, roke odročene in rahlo pred telesom 

ali doskok v telemark oziroma poskus telemarka. 

 

Srebrna značka: Sonožen doskok brez amortiziranja (doskok na iztegnjene noge), težave pri postavitvi 

rok (niso simetrično). 

 

Bronasta značka: Težave pri doskoku (padec, dotik z obema ali eno roko, vožnja v čepu – »kahla«, 

neaktivno vodenje smuči, težave z držo rok). 

 

 

Regijski nivo – 10 let  

 

POČEP: 

 

Zlata značka: Urejen počep s koleni vzporedno in naprej, trup položen na kolenih, roke iztegnjene, 

pogled naprej, ni asimetrij (vse poravnano) 

 

Srebrna značka: Manjše težave v počepu, postavitev rok nesimetrično, prenizko ali previsoko, kolena 

preveč skupaj ali narazen, glava ni v optimalnem položaju. 

 

Bronasta značka: Večje težave v počepu, previsok ali prenizek počep, kolena pokonci ali preveč 

skupaj, neurejena drža rok. 

 

 

LET: 

 

Zlata značka: Položaj nad smučmi, noge iztegnjene v kolenih, telo iztegnjeno ali rahlo upognjeno v 

bokih, roke simetrične in ob telesu ali rahlo narazen, primeren V – slog, ni nobenih asimetrij 

 

Srebrna značka: Manjše težave z ravnotežjem v zraku, manjše težave s simetrijo rok, težave pri 

postavitvi V-sloga. 

 

Bronasta značka: Večje težave v letu, pokrčene noge, nesimetrična drža smuči in rok, položaj za 

smučmi, smuči postavljene vzporedno – »klasika«. 

 

 

DOSKOK: 

Zlata značka: Doskok v telemark, katerega zapelje do črte padca, aktivno vodenje smuči do črte padca, 

urejena drža rok. 

 

Srebrna značka: Lep amortiziran doskok, vzporedno vodenje smuči, roke odročene in rahlo pred 

telesom. 
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Bronasta značka: Večje težave pri doskoku (padec, dotik z obema ali eno roko, vožnja v čepu –

»kahla«, neaktivno vodenje smuči, težave z držo rok). 

 

Na vseh treh nivojih vzporedno se dodatno spremlja naslednje izzive: 

- tekmovalec sam nosi smuči na vrh zaletišča 

- tekmovalec sam pripravi opremo za varen skok 

- tekmovalec sam naredi celo štartno proceduro in se sam spusti iz vrha zaletišča 

- tekmovalec sam pripravi smuči za animacijski dogodek 

 

 

 

Nacionalna raven  

- otrok se zna spustiti v nizek, spuščen počep 

- zna izkoristiti potisk v podlago  kot sredstvo za daljši skok 

- zna postaviti roke v pravilen položaj v zraku (odmaknjenost od telesa približno 10 cm, 

primerna napetost...) 

- pozna splošno estetiko faze leta (estetika je povezana z aerodinamiko) 

- postavitev smuči v zraku  

- lahkotnost gibanja v zraku (do 8 in 9 let) 

- zna postaviti smuči v zraku (zategnjena stopala, smuči ne obračamo vzdolžno...; do 10 let) 

- osvoji čvrst doskok vključno s postavitvijo rok, glave (do 8 in 9 let) 

- osvojiti doskok v telemark (do 10 let) 

 

Izzivi na nacionalni ravni so torej skoraj enaki, kot izzivi, ki jih otroci opravljajo na regijski ravni, le 

da so kriteriji za osvojitev posameznih značk še bolj natančno spremljani. 

 

 

5.13.4 PRILAGAJANJE NA OPREMO 

 

Prilagajanje na smučarsko skakalno opremo izvedemo tako poleti kot pozimi. Začetnik smučarski 

skakalec se s smučarskimi skoki praviloma najprej seznani z opremo za alpsko smučanje. Prav zaradi 

tega je potrebno izvesti prilagajanje na opremo tako z opremo za alpsko smučanje, kot kasneje tudi s 

skakalno opremo. Pri tem je potrebno upoštevati, da se podlaga po kateri športnik smuča poleti močno 

razlikuje od zimske, ko treningi smučarskih skokov večinoma potekajo na snežni podlagi. Prilagajanje 

na eno ali drugo opremo izvedemo po enaki poti preko:  

- hoja in tek v alpskih/skakalnih čevljih, 

- vaj prilagajanja na alpsko oziroma skakalno opremo (prilagajanje na smučanje brez uporabe 

palic, prilagajanje na eno smučko, prilagajanje na obe smučki), 

- imitacija gibanja in ustavljanje s smučmi ter 

- padcev in vstajanje po padcih. 

 

5.13.5 VAJE ZA PRILAGAJANJE NA SMUČI 

 

Strokovni delavec se mora zavedati pomena vaj za prilagajanje na opremo in temu primerno vaje 

uporabljati ob začetku vadbenih enot. 

- Hoja v skakalnih čevljih ter pravilno zapenjanje skakalnih smuči, 

- Korakanje na mestu in prestopanje v obe strani, 
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- Hitro cepetanje in tekaški koraki na mestu, 

- Izvajanje počepov na mestu, najprej na celih stopali, kasneje kot vaja ravnotežja še na prstih, 

- Drsenje na mestu s smučkami naprej in nazaj diagonalno, 

- Poskoki narazen skupaj na mestu brez rok in z dviganjem rok nad glavo, 

- Poskoki levo desno, 

- Izmenično dvigovanje smuči (sprednja krivina smuči ostaja v stiku s podlago), 

- Prestopanje okoli krivin sprednjih in zadnjih delov, v eno in drugo stran, 

- Razovka na mestu – imitacija leta z držanjem ravotežnega položaja, 

- Skiro najprej z eno smučko, 

- »SkiBoarder« – vožnja po eni smučki (ena noga je vpeta, druga na smučki zadaj/spredaj, 

- Teptanje snega z eno smučko, 

- Hoja naprej s smučmi, 

- Teptanje snega na mestu in bočno. 

 

V kolikor je mogoče izvajamo prilagajanje na smuči na različnih snežnih podlagah, saj s tem vadečim 

omogočamo razvijati občutek drsenja v vseh vremenskih pogojih.  

 

 

5.13.5.1 Igre prilagajanja na smuči: 

 

SKIRO V PARU / »SKIRCAJVA« SKUPAJ 

Namen: razvoj drsenja in ravnotežja na eni smučki. Opis: vadeče razdelimo v pare, na razdalji nekaj 

metrov postavimo stožce. Par se postavi vzporedno, primeta se za boke ter imata smučko na notranji 

nogi. S pomočjo odrivov zunanje noge in drsenja po smučki se premikata od stožca do stožca. Vajo 

ponovimo tako, da zamenjamo nogo na kateri je smučka. 

 

MAČKA IN MIŠI  

Namen: izpopolnjevanje drsenja in ravnotežja na eni smučki. Opis: s pomočjo stožcev označimo 

vadbeni prostor, znotraj katerega se poskočne miši prosto gibljejo in bežijo pred mačko. Miši se lahko 

pred mačko zavarujejo tako, da smuknejo v »svojo luknjo« se ustavijo in napravijo razovko. 

 

NOGOMET NA SMUČKI 

Namen: razvoj drsenja in ravnotežja na eni smučki. Opis: vadeče razdelimo v dve enakovredni ekipi 

in označimo polje ter na vsaki strani postavimo dva nogometna gola. Vadeči igrajo nogomet z eno 

smučko po kateri drsajo, žogo pa udarjajo z nogo brez smučke. Znotraj igralnega časa večkrat 

zamenjamo smučke iz noge na nogo.  

 

 

5.13.6 DRSALNI KORAK S SKAKALNIMI SMUČMI 

 

Skakalec uporablja drsalni korak največkrat v ravnem delu izteka skakalnice, ko se po plužnem 

ustavljanju umika iz izteka.  

 

Pri drsalnem koraku postavimo smuči v škarjast položaj ter se premikamo naprej s prenašanjem teže 

iz noge na nogo. Odrivamo z notranjega roba smučke. Po odrivu za trenutek drsimo po smučki z rahlo 

pokrčenimi nogami ter se pripravimo na ponovni prenos teže. Roke se gibljejo sproščeno, diagonalno 

v smeri naprej – nazaj.  
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5.13.6.1 Igre:  

 

PINGVINI IN SNEŽNA KEPA 

 

Namen: Urjenje in izpopolnjevanje drsalnega koraka. Opis: s pomočjo stožcev omejimo vadbeni 

prostor, ki prestavlja ledeno ploskev po kateri drsajo pingvini. Vsak pingvin ima na voljo 5 snežnih 

kep, ki jih odloži v obroč, kateri prestavlja njegovo gnezdo. Pingvini prosto drsajo po ledeni ploskvi 

ter se ciljajo v sprednji del smuči. Vsak lahko ima naenkrat v roki samo eno kepo, ko jo vrže se vrne 

v svoje gnezdo po novo. Če je pingvin zadet v smučko, počepne, očisti smuči in oddrsa naprej.   

 

 

OBROČ NA PALICI 

 

Namen: urjenje in izpopolnjevanje drsalnega koraka, razvoj ravnotežja in izpopolnjevanje sprememb 

smeri. Opis: vadeče razdelimo v dve enakovredni ekipi, s pomočjo stožcev omejimo prostor ter na 

nasprotnih straneh v sneg zapišimo dve palici. Ekipa si med seboj podaja obroč ter ga poizkuša zadeti 

na palico, nasprotna ekipa ji to poizkuša preprečiti, vendar ji ga ne sme izbiti iz rok. Okoli vsake palice 

naredimo krog v katerega ekipi ne smeta stopiti. 

 

 

5.13.7 VAJE ZA DRSENJE  

 

Po vajah prilagajanja na smuči nadaljujemo z vajami za drsenje, najpogosteje te vaje izvajamo na 

doskočišču najmanjše skakalnice ali na majhni položni klančini z ravnim iztekom. Postopoma lahko 

vaje ponovimo tudi na doskočiščih večjih skakalnic. Pri osnovnem položaju na skakalnih smučeh so 

smuči vzporedne v širini bokov, noge so rahlo pokrčene v skočnem in kolenskem sklepu, telo rahlo 

predklonjeno. Roke so odročene in rahlo pokrčene v komolcih, dlani odprte ter obrnjene naprej.  

- Vožnja v osnovnem položaju, roke odročene (avionček), 

- Vožnja z žogo med koleni, 

- Izvajanje počepov med vožnjo, 

- Nizki poskoki po strmem in ravnem delu,  

- Dviganje krivin smuči v vožnji, 

- Dviganje cele smučke v vožnji, 

- Predajanje žoge iz roke v roko okoli pasu, 

- Predajanje žoge iz roke v roko v osmici med koleni, 

- Metanje in lovljenje obroča pred seboj (iz roke v roko, z isto roko, z dvema obročema), 

- Vožnja z žogo med koleni in metanje ter lovljenje obroča pred seboj, 

- Podajanje žoge v paru, 

- Vožnja v »bombici« (vožnja v globokem čepu, prijem pod koleni, glava dvignjena)  

- Vožnja v »svečka« (telo popolnoma iztegnjeno, roke vzročene) 

- »Vrtenje volana« (obroč drži pred telesom ter ga polkrožno vrti, ko ga zavrti v desno dvigne 

levo nogo in obratno), 

- Vožnja v skiroju (vožnja po eni smučki, z drugo nogo na smučki), 

- Vožnja vzvratno v plužnem položaju (krivine smuči narazen, zadnja dela smuči skupaj), 

- Slalom vzvratno v plužnem položaju (pozimi). 
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Pluženje uporabljamo za zmanjševanje hitrosti in ustavljanje. V nekaterih primerih pa ga uporabljamo 

za spremembe strani.  

 

Smučki postavimo v plužni položaj, krivini smuči malo, zadnja dela smuči pa močneje razmaknemo. 

Hitrost ustavljanja s pomočjo pluženja nadzorujemo s potiskanjem kolen navznoter. Intenzivneje kot 

potiskamo kolena navznoter, močnejši je plug ter posledično hitrejše ustavljanje. Pri tem je telo 

vzravnano, boke potiskamo naprej, roke so odročene in v komolcih pokrčene. 

 

5.13.7.1 Igre: 

 

PLUŽNI POLIGON 

 

Namen: utrjevanje plužnega zavoja in ustavljanja s pluženjem. Opis: na daljši blagi strmini naredimo 

daljši poligon z uporabo stožcev.  

               

 

VOŽNJA PO ENI NOGI IN PLUG 

 

Namen: razvoj ravnotežja in utrjevanje ustavljanja s pluženjem. Opis: na blagi strmini naredimo 

poligon. Vadečim označimo začetek poligona s stožcem. Vadeči se prvih nekaj metrov vozijo v 

osnovnem položaju, pri drugem stožcu dvignejo eno nogo in se tako peljejo do nekaj metrov tretjega 

stožca. Tam nogi zamenjajo in se peljejo do četrtega stožca, kjer nadaljujejo v osnovnem položaju do 

petega stožca, po katerem se pripravijo za ustavljanje s pluženjem. 

 

 

STONOGA PLUŽI – PLUŽENJE V PARU, PLUŽENJE V TROJKAH, PLUŽENJE SKUPINE 

 

Namen: utrjevanje pluženja. 

 

Opis: vadeče razdelimo v pare, kasneje v trojke. Na blagi strmini se vadeči postavijo v kolono in se 

primejo za boke. Peljejo po klancu navzdol v osnovnem položaju. Hitrost zmanjšujejo s pomočjo 

pluženja dokler se popolnoma ne ustavijo. Nalogo otežimo tako, da vadeče razporedimo v trojke, 

znotraj katere lahko pluži samo prvi. Ob koncu vaje poizkusijo nalogo izvesti še vsi skupaj. 

 

5.13.8 METODIKA UČENJA SMUČARSKEGA SKOKA 

 

Po Joštu gibalna izvedba smučarskega skoka pomeni enovito izvedbo motorične naloge, ki se 

monociklično izvede kot zaporedje posameznih gibalnih faz. Glede na osnovne gibalne naloge 

smučarskega skakalca se struktura tehnike smučarskega skoka razdeli na pet zaporednih gibalnih faz: 

1. Zalet, 

2. Vzlet, 

3. Let, 

  

  

  

 »smuk« in ustavljanje pred stožci 

 

Slalom 

med 

stožci 

»smuk« in 

ustavljanje 

pred stožci 

Prestop

anje 

stožcev 

Teptanj

e snega 

v klanec 

»smuk«  Ustavlja

nje v 

desno 

»smuk«  Ustavlja

nje v 

levo 
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4. Doskok,  

5. Vožnja do linije padca in zaustavljanje. 

 

Za potrebe programa SKOKEC bomo uporabili naslednje termine:   

1. Zaletna faza/skakalni počep, 

2. Odskok, 

3. Let, 

4. Doskok, vožnja v iztek in ustavljanje. 

 

ZALETNA FAZA 

 

Zaletna faza se prične s startom z zaletne rampe in preide v vožnjo po ravnem strmem delu ter se 

nadaljuje z vožnjo skozi prehodni lok zaletišča proti odskočni mizi.  

 

Po zapustitvi zaletne rampe smučarski skakalec vzpostavi specifičen zaletni položaj imenovan tudi 

skakalni počep. Za prehod v zaletni položaj mora skakalec izvesti upogib v kolčnem, kolenskem in 

skočnem sklepu. Skakalec naredi počep na celih stopalih in ohranja ravnotežni položaj s pomočjo 

mišic v kolenskem in golenskem sklepu (Pogorelčnik, 2011). Roke ima iztegnjene, vzporedne ob 

telesu v višini bokov, kolena so v širini stopal, trup je položen na nogah, poglej je usmerjen naprej. 

 

Metodični postopek/vaje: 

- Skakalni počep na mestu v športni opremi, 

- Skakalni počep v vožnji na vozičku v športni opremi, 

- Skakalni počep na mestu v skakalni opremi brez smuči, 

- Skakalni počep v vožnji na vozičku v skakalni opremi brez smuči, 

- Skakalni počep na mestu v skakalni opremi s smučmi, 

- Skakalni počep v vožnji po doskočišču K10, 

- Skakalni počep v vožnji po doskočišču K20, 

- Skakalni počep preko improvizirane skakalnice na doskočišču K10, 

- Skakalni počep po zaletišču skakalnice K10, 

- Skakalni počep po zaletišču skakalnice K20. 

- Dodatne vaje za popestritev vadbene enote po doskočišču skakalnic, preko improvizirane 

skakalnice ali po zaletišču K10 in K20: posnemanje skakalnega počepa uspešnih smučarjev 

skakalcev in skakalk (npr. P. Prevc, Ahonen, Zyla, Kikonen); ploskanje z rokami v skakalnem 

počepu spredaj – zadaj; skakalni počep z rokami spredaj; »Šofer« - skakalni počep z rokami 

spredaj in obročem v rokah; »Piščanček« - skakalni počep z rokami v boku, ciljanje tarče z 

mehko žogo v skakalnem počepu. 

-  

Metodični postopek na vsaki stopnji lahko še dodatno razgradimo in si pomagamo z različnimi 

pripomočki. 

 

Napake: 

- Skakalni počep s koleni preveč naprej (počep v prstih), 

- Skakalni počep brez kota v skočnem sklepu, 

- Skakalni počep s koleni preširoko ali preozko, 

- Roke niso poravnane in vzporedne, 

- Glava je postavljena previsoko ali prenizko, 
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- Trup ni položen na noge. 

 

5.13.8.1 Igre: 

 

POČEP – ODSKOK 

 

Namen: učenje pravilnega skakalnega počepa, odskoka in doskoka.  

 

Opis: na trenerjev znak »počep« vadeči počepnejo v skakalni počep in ga zadržijo dokler ne slišijo 

naslednje besede. V kolikor trener reče »odskok« skakalci odskočijo in pristanejo najprej v osnovni 

doskok, kasneje pa igri dodamo še doskok v telemark. Trener lahko isto besedo ponovi večkrat 

zapored. 

 

 

»SKOKEC« REŠI SE 

 

Namen: izpopolnjevanje skakalnega počepa.  

 

Opis: s stožci označimo vadbeni prostor. Med vadečimi izberemo lovca, ki ostale vadeče lovi in hkrati 

opravlja vlogo trenerja. »Skokci«, ki bežijo se lahko pred ujetjem rešijo s pomočjo skakalnega počepa. 

Torej, vadeči naredi pravilen skakalni počep, lovec v vlogi trenerja pa se lahko v vadečega v počepu 

dotakne le, če oceni, da počep ni pravilen. S tem spodbujamo vadeče k prepoznavanju pravilnosti 

skakalnega počepa. 

 

 

 

POSNEMANJE NA SKAKALNICI 

 

Namen: razvoj koordinacije na skakalnici. Opis: vadeči skačejo na skakalnici. Naloga vsakega 

posameznika je na skakalnici pokazati svoj poseben skakalni položaj, ki ga nato vsi vadeči poskušajo 

posnemajo. 

 

                                                                                                                                                                                        

ODSKOK 

 

Po vožnji skozi prehodni lok preide smučarski skakalec na odskočno mizo, kjer mora uskladiti 

koordinacijo gibanja s točnostjo odskoka. pravočasen odskok skakalcu omogoča, da znotraj optimalne 

tehnike skoka uporabi celotno odskočno moč. 

 

Odskok smučarski skakalec izvede v kratkem času na kratki razdalji od 3 do 10 metrov. Pri oporni fazi 

odskoka se skakalec iz zaletnega položaja giblje v smeri iztegnitve v kolenskem in kolčnem sklepu. 

Po zapustitvi podlage pa v brezoporni fazi vzpostavlja ravnotežni položaj sistema skakalec – smuči, 

kar od njega zahteva veliko koordinacije, specifične gibalne usklajenosti in poguma. Preko 

sistematičnega vadbenega procesa skakalca učimo ustreznega gibanja brez dodatnih nepotrebnih gibov 

v tem delu skoka (Pogorelčnik, 2011). 
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Skakalec iz zaletnega položaja izvede tehnično pravilen odriv tako, da z nogami potiska v podlago, 

izteguje noge, ob tem pa si ne pomaga z rokami, trupom ali glavo. V brezoporni fazi neprekinjeno 

nadaljuje gibanje s stegnjenimi nogami, rahlo dvignjenim trupom in rokami ob telesu.  

 

Metodični postopek/vaje:   DODAJ VAJE Z REKVIZITI !?! 

- Odskok iz skakalnega počepa na mestu v športni opremi, 

- Odskok iz skakalnega počepa iz vožnje na vozičku na debelo blazino v športni opremi s 

pristankom na noge, 

- Imitacija tehnično pravilnega gibanja brez odskoka z oporo trenerja od spredaj v športni 

opremi, 

- Imitacija gibanja z odskokom in lovljenjem trenerja, 

- Odskok iz skakalnega počepa iz vožnje na vozičku v športni opremi s pristankom v položaj za 

let na tri debele blazine, 

- Odskok iz skakalnega počepa na mestu v skakalni opremi brez smuči, 

- Imitacija tehnično pravilnega gibanja brez odskoka z oporo trenerja od spredaj v skakalni 

opremi brez smuči, 

- Odskok iz skakalnega počepa na mestu v skakalni opremi s smučmi, 

- Imitacija tehnično pravilnega gibanja brez odskoka z oporo trenerja od spredaj v skakalni 

opremi s smučmi, 

- Nizki poskoki v vožnji po doskočišču skakalnice K10, 

- Odskok iz skakalnega počepa v vožnji po doskočišču K10, 

- Odskoki iz skakalnega počepa v vožnji po doskočišču K 20 in K30, 

- Vožnja preko improvizirane skakalnice K2 na doskočišču K10 ali K20, 

- Odskok na improvizirani skakalnici K2 na doskočišču K10 ali K20, 

- Skok na skakalnici K10 brez iztegnitve, 

- Skok na skakalnici K10 z iztegnitvijo, 

- Skok na skakalnici K10 - odskok znotraj s stožci določene cone odriva (2 metra), 

- Skok na  skakalnici K20. 

- Dodatne vaje za popestritev vadbene enote na improvizirani skakalnici ali na skakalnici K10 

in K20: posnemanje skakalnega počepa uspešnih smučarjev skakalcev in skakalk (npr. 

Fannemel, D. Prevc, Kasai); skok z dotikom balona na vrvici v zraku – skok usmerjen gor in 

naprej; skok z metom žoge po odskoku naprej – gor; skok z metom žoge za telesom pri 

odskoku; odskok znotraj določene cone odskoka; odskok iz skakalnega počepa na zvočni 

signal. 

-  

 

Metodični postopek na vsaki stopnji lahko še dodatno razgradimo in si pomagamo z različnimi 

pripomočki. 

 

Napake:  

- Odskok ni izveden – skakalec se ne izteguje v kolenskem in kolčnem sklepu, 

- Odskok je izveden prezgodaj ali prepozno, 

- Pri odskoku skakalec preveč uporablja roke in trup, 

- Odriv z nogami preveč narazen (raznožka) ali diagonalno (ena noga naprej, druga nazaj), 

- Odriv preko prstov (krivine smuči gredo navzdol), 

- Odriv je izveden nazaj (z nogami pred seboj), 
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- Odriv z glavo v zaklon, 

- Odriv je izveden s trupom (pretirano iztegovanje v kolčnem sklepu). 

 

5.13.8.2 Igre:  

 

»LETI, LETI, LETI« 

 

Namen: utrjevanje skakalnega položaja, odskoka in doskoka.  

 

Opis: vadeči stojijo v vrsti, trener govori »leti, leti, leti«. Ko trener omeni stvari, predmet, žival ali 

človeka, ki ne letijo, naredijo vadeči skakalni počep. Ko pa trener pove stvar, predmet ali žival, ki leti 

odskočijo, naredijo vadeči odskok in doskok v telemark. 

 

 

KOMBINATORSKI/TEKAŠKI »LETI, LETI, LETI« 

 

Namen: utrjevanje skakalnega položaja, odskoka in doskoka.  

 

Opis: vadeči stojijo v vrsti, trener govori »leti, leti, leti«. Ko trener omeni stvari, predmet, žival ali 

človeka, ki ne letijo, naredijo vadeči skakalni počep. Ko pa trener pove stvar, predmet ali žival, ki leti 

odskočijo, naredijo vadeči odskok. Po doskoku vadeči odtečejo označeno razdaljo in se vrnejo na svoje 

mesto, kjer tek zaključijo s doskokom v telemark. Prvi, ki uspešno opravi nalogo zamenja trenerja.  

 

 

POSNEMANJE NA SKAKALNICI 

 

Namen: razvoj koordinacije na skakalnici.  

 

Opis: vadeči skačejo na skakalnici. Naloga vsakega posameznika je na skakalnici pokazati svoj 

poseben odskok, ki ga nato vsi vadeči poskušajo posnemajo. 

 

 

LET  

 

Let je motivacijsko najpomembnejša faza smučarskega skoka in največkrat glavni motiv zaradi 

katerega se mladi športniki odločajo za ukvarjanje s tem športom. Ker let ni v primarni naravi človeka 

predstavlja skakalcu ta faza skoka poseben izziv v smislu prostorske in časovne orientacije. Od 

smučarja skakalca zahteva veliko mero koordinacijske usklajenosti, prefinjenega občutka, motorične 

inteligence in poguma. V tej fazi ima skakalec več manevrskega prostora za manjše korekcijske 

popravke v želji po doseganju maksimalne dolžine skoka (Pogorelčnik, 2011). 

 

O letni fazi govorimo vse od zapustitve podlage v fazi odskoka, pa vse do ponovnega pristanka na 

podlagi – doskoka. Znotraj tega časa mora skakalec zavzeti čim bolj optimalen in tehnično pravilen 

položaj. V letnem položaju ima skakalec noge iztegnjene v kolenih, stopala v plantarni fleksiji, v trupu 

pa je rahlo zalomljen. Pogled ima usmerjen naprej z rokami rahlo odročeno ob telesu. Smuči postavi 

v rahlo škarjast položaj z zadnjim delom manj in krivino smuči bolj odmaknjeno. 
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Metodični postopek/vaje:    DODAJ VAJE Z REKVIZITI !?! 

- Letna faza na gredi v športni opremi (vadeči izvede položaj za let v opori na trebuhu, stopala 

so v stiku s podlago)  

- Letna faza na drogu v športni opremi (vadeči izvede položaj za let v opori na bokih ter »visi« 

v zraku), 

- Letna faza na gredi v skakalni opremi brez smuči (vadeči izvede položaj za let v opori na 

trebuhu, stopala so v stiku s podlago)  

- Letna faza na gredi v skakalni opremi s smučmi (vadeči izvede položaj za let v opori na 

trebuhu, stopala so v stiku s podlago)  

- Letna faza na drogu v skakalni opremi brez smuči(vadeči izvede položaj za let v opori na bokih 

ter »visi« v zraku), 

- Letna faza po izvedeni imitacija gibanja z odskokom in lovljenjem trenerja v športni opremi, 

- Skok na improvizirani skakalnici K2 na doskočišču K10 ali K20, 

- Skok na skakalnici K10, 

- Skok na skakalnici K20, 

- Dodatne vaje za popestritev vadbene enote na improvizirani skakalnici ali na skakalnici K10 

in K20: posnemanje skakalnega počepa uspešnih smučarjev skakalcev in skakalk (npr. Stoch, 

Bartol, Kasai); prijem za boke v zraku, let z rokami pred telesom, skok skrčeno, skok raznožno, 

skok »klasično«, skok s podajo žoge v zraku. 

-  

 

Metodični postopek na vsaki stopnji lahko še dodatno razgradimo in si pomagamo z različnimi 

pripomočki. 

 

Napake: 

- Skakalec izvaja pretiran predklon (upogib v bokih), 

- Noge niso iztegnjene,  

- Roke niso ob telesu, 

- Skakalec ni rahlo zalomljen, 

- Smuči so postavljene premalo ali preveč v škarjast položaj, 

- Noge so preveč skupaj ali preveč narazen. 

 

5.13.8.3 Igre: 

 

Trampolinček 

Namen: učenje letne faze. Opis: pingvinčki skačejo po veliki ali manjši prožni ponjavi in izvajajo vaje 

v zraku, ki jih narekuje njihov dreser (trener). 

 

 

Posnemanje na skakalnici 

Namen: razvoj koordinacije na skakalnici.  

 

Opis: vadeči skačejo na skakalnici. Naloga vsakega posameznika je na skakalnici pokazati svoj 

poseben let, ki ga nato vsi vadeči poskušajo posnemajo. 
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DOSKOK, VOŽNJA V IZTEK IN USTAVLJANJE 

Pri poučevanju smučarskega skoka se moramo zavedati, da sta osnovna elementa le tega vožnja – 

smučanje in ustavljanje, zato je pomembno, da začetnike najprej seznanimo s tem. Pri doskoku, vožnji 

v iztek in ustavljanju gre v največji meri za koordinacijo gibanja in ohranjanje ravnotežnega položaja. 

S tem, ko smučarski skakalec obvlada te elemente pridobi potrebno samozaupanje in pogum za 

uspešno izvedbo skoka.  

 

Faza doskoka predstavlja koordinacijsko zahteven izziv zaradi naklona doskočišča na katerega 

skakalec doskoči in osnovne hitrosti gibanja. Pri tehnično pravilnem osnovnem sonožnem doskoku je 

skakalec rahlo pokrčen v kolenskem in kolčnem sklepu s smučmi postavljenimi vzporedno. Trup ima 

v rahlem predklonu, roki sta odročeni in pokrčeni v komolcih. Koordinacijsko zahtevnejši in zato na 

tekmovanjih točkovno nagrajen je doskok v telemark. Pri doskoku v telemark skakalec doskoči v rahel 

izpadni korak z dominantno nogo naprej. Noge so pokrčene v kolenskem in kolčnem sklepu, težišče 

telesa pa prenese bolj na sprednjo nogo. Položaj trupa in rok je enak kot pri osnovnem sonožnem 

doskoku.  

 

Metodičen postopek/vaje:  DODAJ VAJE Z REKVIZITI !?! 

- Vadba doskoka na mestu v športni opremi, 

- Seskok z gredi v osnovni doskok v športni opremi, 

- Vadba doskoka na mestu v skakalni opremi brez smuči, 

- Vadba doskoka na mestu v skakalni opremi s smučmi, 

- Seskok z gredi v osnovni doskok v skakalni opremi brez smuči, 

- Vožnje po doskočišču skakalnice K10 v osnovnem položaju, 

- Vožnja po doskočišču skakalnice K10 v telemarku, 

- Doskok na improvizirani skakalnici K2 na doskočišču K10, 

- Skok na skakalnici K10 in osnovni sonožni doskok, 

- Doskok v telemark na improvizirani skakalnici K2 na doskočišču K10, 

- Skok na skakalnici K10 in doskok v telemark. 

 

Metodični postopek na vsaki stopnji lahko še dodatno razgradimo in si pomagamo z različnimi 

pripomočki. 

 

Napake: 

- Doskok ni izveden, vadeči pade, 

- Doskok z dotikom tal, 

- Smuči niso vzporedno, 

- Doskok na stegnjene ali preveč pokrčene noge, 

- Doskok v globok čep s prijemom za kolena, 

- Doskok ni izveden z obema nogama hkrati, 

- Skakalec ne odroči rok pri doskoku, 

- Trup preveč zalomljen pri doskoku, 

- Dodatne vaje za popestritev vadbene enote na improvizirani skakalnici ali na skakalnici K10 

in K20: posnemanje skakalnega počepa uspešnih smučarjev skakalcev in skakalk (npr. Tande, 
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Zajc, Freund, Ammann); vožnja v telemarku z menjavo nog; vožnja v telemarku z menjavo 

nog na točki; vožnja v telemarku z menjavo nog po zvočnem signalu.   

 

 

5.13.8.4 Igre: 

 

KIPAR 

 

Namen: izpopolnjevanje tehnike doskoka v telemark.  

 

Opis: eden od vadečih je kipar, ki je s hrbtom obrnjen proti ostalim. Ostali so prosto razporejeni po 

prostoru. V času, ko kipar govori svojo delovno pesem »kipar dela kipe, majhne in velike, en, dva, tri 

telemark stoji« vadeči napravijo kar najbolj tehnično pravilen telemark. Nalogo lahko otežimo s tem, 

da vadeči prosto tečejo po prostoru in na kiparjev znak obstojijo v telemarku. 

 

 

EN, DVA, TRI TELEMARK STOJI 

 

Namen: utrjevanje tehnike doskoka v telemark.  

 

Opis: s stožci označimo vadbeni prostor. Izberemo ledenega moža, ki lovi smučarje skakalce. Z 

dotikom ledenega moža smučarski skakalec zamrzne v telemark. Ostali smučarji skakalci ga lahko 

rešijo na ta način, da mu splazi med nogami.  

 

 

ČELADA, ČEVELJ, SMUČKA STOP 

 

Namen: utrjevanje doskoka v telemark.  

 

Opis: s stožci označimo vadbeni prostor. Eden od vadečih je napovedovalec in stoji na nasprotni strani 

prostora. Ostali vadeči stojijo v vrsti. V času, ko napovedovalec govori »Čelada, čevelj, smučka stop«, 

vadeči tečejo proti njemu. Na stop se napovedovalec obrne prosti vadečim, ki morajo stati v telemarku. 

Tisti, ki ne stoji oziroma se premika in ga napovedovalec opazi se vrne nazaj na štartno mesto. Nalogo 

otežimo tako, da spremenimo način gibanja vadečih. 

 

POSNEMANJE NA SKAKALNICI 

 

Namen: razvoj koordinacije na skakalnici.  

 

Opis: vadeči skačejo na skakalnici. Naloga vsakega posameznika je na skakalnici pokazati svoj 

poseben doskok, ki ga nato vsi vadeči poskušajo posnemajo. 

 

 

Izbor iger, ki bodo krepile specifično kinetično verigo smučarja skakalca v tem starostnem obdobju 

izven situacijske vadbe oz. vaje za razvoj tehnike gibanja brez smuči: 

Vaje  



133 

 

- odskok iz nizkega čepa in met žoge sotekmovalcu, ki čaka žogo v nizkem čepu in jo iz tega 

položaja vrže nazaj sovadečemu (postaviti moramo cilj npr. 20 podaj; prilagajmo se 

sposobnosti skupine vadečih),  

- odskok iz nizkega čepa in met žoge na koš (štejemo zadete koše),  

- odskok iz nizkega čepa in met žoge kar se da daleč (vadbo izvajamo z majhnimi žogami težkimi 

1kg; tekmovalce razdelimo v homogene skupine in označujemo rekord), 

- met žoge ali kakšnega drugega predmeta iz čepa v cilj (ponovno štejemo zadete mete; lahko 

uporabimo več različnih ciljev in jih ovrednotimo glede na oddaljenost, velikost…..)  

- odskok iz nizkega čepa in preskok kotaleče žoge (dvig iz težišča, timing; vadbo lahko otežimo 

tako, da zavežemo kolena, da damo žogo med kolena, da postavimo žogo med gležnje, da 

zavežemo oči in vadbo izvajamo na slušni znak…), 

- preskakovanje kolebnice v trojkah. Dva vadeča vrtita kolebnico, tretji mora npr. 10x preskočiti 

vrtečo se vrv iz nizkega položaja. 

- vezani odskoki iz nizkega čepa z žogo med koleni iz obroča v obroč. (postavimo 10 obročev; 

cilj vadbe je, da pri odskoku ne začenja s koleni noter in naprej, kar mu preprečuje žoga; žoga 

ne sme pasti na tla)  

 

Vse naštete vaje lahko izvajamo na drseči podlagi (sneg, led, rolerji…). Tako bomo še lažje videli, 

kdo od vadečih resnično potiska skozi težišče in jih na nek način prisilili, da bodo vadbo izvajali v 

skladu s ciljem in pričakovanji.  

- vožnja z rolerji (različni poligoni, kjer uporabljamo vožnjo v nizkem čepu in vstajanja, 

lovljenje rokometne žoge med odskokom iz nizkega čepa, odskoke iz čepa, vožnjo v telemarku, 

vzdrževanje letnega položaja, vožnja v izkoraku (telemark) na obe nogi, spuščanje pod oviro 

in vstajanje...)  

- smučanje in vaje na kratkih smučeh, tekaških smučeh (uporabimo igre na snegu kot npr. vožnja 

na snegu preko blagih grbin; različne oblike skokov na grbinah; atipične oblike počepa; vožnja 

po eni nogi;  pobiranje rekvizitov med spuščanjem po blagi strmini, vožnja pod oviricami; pri 

obeh primerih gre za spuščanje in vstajanje iz težišča...) 

 

Primer priprave za trening učenja tehnike mladih smučarjev skakalcev: 

Uvodni del vadbene enote: 

 

Glavni del vadbene enote: 

 

 

Zaključni del vadbene enote: 
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6 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI OTROK V OBDOBJU DO 10. LETA 

STAROSTI (avtor poglavja dr. V. Štemberger) 
 

Otroka ne smemo pojmovati le kot pomanjšano kopijo odraslega, pač pa je otrok bitje s popolnoma 

sebi lastnimi lastnostmi, doživljanjem, vedenjem, reagiranjem. Za kar najbolj kakovostno delo je 

potrebno poznavanje značilnosti otrokovega razvoja, saj lahko le na ta način pričakujemo, da bomo 

kasneje, ko bo otrok že odrasel, prišli do cilja, ki smo si ga zastavili v njegovem otroštvu. 

 

 

6.1 TELESNI RAZVOJ 
 

Telesni razvoj se nanaša na spremembe zunanjih delov telesa, notranjih organov, na razvoj zaznavnih 

in gibalnih sposobnosti otroka. Za ocenjevanje telesnega razvoja mnogokrat uporabljamo podatke o 

telesni teži in telesni višini otrok. Za trenerja pa je pomembno, da spremlja tudi podatke o telesni 

zamaščenosti (maščobno in pusto tkivo) in razmerju posameznih delov telesa (premeri posameznih 

telesnih segmentov) ter tako ocenjuje zrelost otroka. 

 

 

6.2 TELESNA VIŠINA 
 

Telesna rast otroka je zelo hitra v obdobju od rojstva do 3. leta starosti. Od 3. do 9. leta starosti se 

telesna rast nekoliko umiri in otrok zraste v povprečju 5 do 7 cm letno. Od rojstva do približno 9. leta 

so dečki v povprečju nekoliko večji kot deklice. Ko se prične puberteta (ki pri deklicah nastopi prej 

kot pri dečkih), se pri deklicah pojavi rastni skok, ki povzroči, da so deklice v obdobju nekje med 10. 

in 13. letom v povprečju višje od dečkov. Največji prirastek telesne višine v tem obdobju je med 8 in 

10 cm letno pri dečkih, pri dekletih pa je za 3 do 5 cm nižji. Ko se prične puberteta (in s tem rastni 

skok) pri dečkih (nekje med 13. in 14. letom), le ti zrastejo več kot deklice, deloma tudi zato, ker se 

rast deklic zaključi prej kot rast dečkov (rast deklic se konča nekje med 14. in 15. letom, rast dečkov 

pa se nadaljuje do približno 17., 18. leta). Ob koncu obdobja rasti so dečki v povprečji 13 cm višji od 

deklic. Pomembno za trenerja je, da ve, v katerem obdobju lahko pričakuje rastne skoke, predvsem pa, 

da zna temu prilagoditi proces treninga. V obdobju pospešene rasti se pri otroku poruši koordinacija, 

zaradi česar ima otrok lahko težave z gibanji, ki jih je v prejšnjem obdobju že obvladal. Zato mora 

trener pozornost mnogokrat posvetiti ponovnemu učenju oziroma popravljanju že naučenih gibanj. 

Prav tako se rast organizma ne odvija v vseh segmentih enako, zato so poškodbe v tem času pogostejše. 

Mišice in vezi po navadi ne sledijo hitrosti rasti kosti, kar lahko povzroča poškodbe. Predvsem je 

potrebno biti pozoren pri globinskih skokih in vadbi z bremenom, saj je oboje sicer pomembno, a 

vadba z dodatnim bremenom postane priporočljiva šele po 10. letu starosti (prej poteka vadba za moč 

skozi naravne oblike gibanja in z lastno težo). Globinski skoki so za razvoj kosti priporočljivi, ne smejo 

pa potekati z velikih  višin, saj hrbtenica še ni do konca razvita in lahko kasneje tudi zaradi tega prihaja 

do okvar le te.  V obdobju hitre rasti je zelo pomembna tudi ustrezna hidracija organizma.  

 

 

6.3 TELESNA TEŽA 
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Podobno kot telesna višina, se spreminja tudi telesna teža. Hitro pridobivanje telesne teže je značilno 

za obdobje dojenčka, nato pa se pridobivanje telesne teže umiri in ostaja stabilno v času otroštva. V 

povprečju so dečki nekoliko težji od deklic. Podobno kot se zgodi s telesno višino, se zgodi tudi s 

telesno težo. Ko deklice dosežejo obdobje pubertete, so težje od dečkov, razmerje pa se kasneje zopet 

spremeni in dečki so ob koncu pubertete v povprečju težji od deklic. Povprečno dekle doseže svojo 

odraslo težo nekje med 15. in 16. letom, medtem ko fantje svojo odraslo težo dosežejo šele okoli 20. 

leta. 

 

Bolj pomembni kot sama telesna teža so dejavniki, ki vplivajo na telesno težo. Tu lahko govorimo 

predvsem o dveh dejavnikih, in sicer o pusti telesni masi, ki jo tvorijo mišice, vezivno tkivo in kosti, 

voda v telesu, celice, bogate s proteini in brez maščevja, ki sestavljajo organe in mišice  ter maščobno 

tkivo, ki pomeni vso ostalo zgradbo telesa.  

 

Telesna sestava se spreminja z rastjo, razvojem ter s staranjem in je pogojena s spolom, starostjo, 

etnično pripadnostjo, z načinom prehrane in športno aktivnostjo. Ob rojstvu človeško telo vsebuje 

približno 12 % maščevja (tolšče). Do šestega leta starosti se vrednost maščevja hitro dviga in doseže 

najvišjo točko, to je okoli 25 % maščevja. Do pubertete vrednost maščevja pada in je okoli 15 – 18 %.  

 

Pogost način ugotavljanja ocene telesne mase je izračun indeksa telesne mase – ITM (indeks telesne 

mase = ITM), ki predstavlja razmerje med telesno težo izraženo v kilogramih in kvadratom telesne 

višine v metrih in ga izračunamo po formuli:      

ITM = telesna teža (kg)/ telesna višina2 (m2) 

 

Formula se uporablja predvsem za grobo razvrščanje ljudi v skupine s prekomerno telesno težo in 

debelostjo, ne more pa natančno napovedati količine telesnega maščevja.  

 

Tabela 1: Mednarodna merila ITM za ugotavljanje prekomerne telesne teže in zamaščenosti glede na spol  (prikaz le za 

otroke do 11. leta starosti) 

Starost v letih 
Prekomerna telesna teža Debelost  

fantje dekleta fantje Dekleta 

6 17,6 17,3 19,8 19,7 

7 17,9 17,8 20,6 20,5 

8 18,4 18,3 21,6 21,6 

9 19,1 19,1 22,8 22,8 

10 19,8 19,9 24,0 24,1 

11 20,6 20,7 25,1 25,4 

 

Obdobje rasti in razvoja otroka ni obdobje zniževanja telesne teže, pač pa je to obdobje, ko 

moramo skrbeti za uravnoteženo prehrano, za dovolj gibanja in nasploh za zdrav življenjski 

slog, s čimer bomo preprečili pridobivanje prekomerne telesne teže. Trener mora veliko pozornosti 

nameniti vzgoji tako otrok kot tudi staršev o ustreznem prehranjevanju. Ustrezno prehranjevanje 

pomeni vnos vseh potrebnih hranil, ki jih otrok potrebuje, s čim manj t.i. »balastne hrane« (sladkarije, 

hitra prehrana, gazirane pijače ipd.). Uravnotežena prehrana pomeni tudi 5 obrokov dnevno in dovolj 
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tekočine (vsaj 1,5 litra). Nikakor pa trener ne sme zahtevati, da mora otrok v tem obdobju izgubiti 

telesno težo s hujšanjem. Otrok, ki ima morda rahlo povečano telesno težo, jo bo v času pospešene 

rasti najverjetneje izgubil, prav tako bo k zmanjšanju povečane telesne teže pripomogel sam trenažni 

proces (v smislu dovolj gibanja). Če k temu dodamo še zdrav način prehranjevanja (ki je tako ali tako 

pomemben za zdravje vsakega posameznika!), potem bo otrok vzdrževal ustrezno telesno težo. 

 

 

6.4 VPLIV TELESNIH RAZMERIJ NA GIBALNO UČINKOVITOST OTROK  
 

Telesna teža, telesna višina ter razmerje med pustim in maščobnim tkivom otroka pomembno vplivajo 

na njegovo motorično (gibalno) učinkovitost. Npr. otrok, ki je višji in hkrati tehta manj ter ima 

razmerje med pustim in maščobnim tkivom v prid prvega (večja mišična masa v primerjavi z maščobno 

maso), bo po navadi skočil dlje in imel na splošno boljše rezultate v nalogah, kjer je potrebna 

eksplozivna moč posameznika. V obdobju pubertete, ko se pri deklicah poveča maščobna, pri dečkih 

pa mišična masa, se razlike v motorični učinkovitosti med dečki in deklicami povečajo, saj so dečki 

praviloma hitrejši, močnejši ipd. (dečki so praviloma tudi večji in težji (slednji tudi na račun mišične 

mase). Pred puberteto pa se razlike v motorični učinkovitosti pojavljajo predvsem zaradi načina 

vzgoje otrok in ne zaradi bioloških razlik med spoloma. Dečki so namreč bolj pogosto deležni 

gibalnih spodbud kot deklice (npr. pogosteje se igrajo gibalne igre, kot so igre z žogo, deležni so več 

spodbud na športnem področju). 

 

 

6.5 SOMATOTIPI IN OCENJEVANJE ZRELOSTI 
 

Somatotip pomeni zgradbo in izgled telesa, ki se ga ne da spreminjati in je gensko določen. Za 

klasifikacijo posameznih somatotipov kot merilo uporabljamo količino podkožnega maščevja ter 

obsege posameznih telesnih segmentov. Poznamo tri glavne (čiste) somatotipe, večinoma pa smo 

ljudje mešanica vsaj dveh.  

 

1. Endomorfen tip – ima večjo količina podkožnega maščevja, bolj zalito in  okroglo telo. 

Mišice niso izražene, ima močno grajeno okostje. Težko hujša, mišice pa ob treningu 

pridobiva razmeroma hitro. 

 

2. Mezomorfen tip – atletski tip postave, telo sestavljajo pretežno mišice, kosti in vezivno tkivo, 

malo je podkožnega maščevja. Zelo hitro pridobi ali izgubi težo, zlahka pridobi mišice. 

3. Ektomorfen tip - suhljat tip z nežnim okostjem. Ima ploščat prsni koš, ozke rame in malo 

mišic. Težko se zredi, težko pridobiva mišice. 
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Slika 29: Primeri somatotipov (https://mport.com/blog/know-your-body-type-somatotype/) 

 

Telesna zgradba lahko vpliva na otrokovo telesno aktivnost. Npr. mezomorfni otroci so bolj učinkoviti 

oziroma uspešni v športnih dejavnostih. Na drugi strani je za ektomorfne otroke značilno, da se 

razvijejo kasneje kot ostali otroci, kar pomeni, da so v obdobju odraščanja manjši in lažji od ostalih 

otrok. Če ne poznamo značilnosti posameznih somatotipov, lahko takega otroka prehitro zavrnemo, 

saj daje (lažen) občutek, da vrstnikov  ne dohaja. Gibalne spodbude in izkušnje v zgodnjem obdobju 

pa ta tip otroka lahko pripelje do mezomorfne zgradbe. Zato je potrebno telesno zgradbo otrok 

upoštevati in pustiti otroku čas, da se razvije.  

 

Ljudje na splošno ocenjujemo zrelost posameznika z njegovo kronološko starostjo. Vendar pa razvoj 

ne poteka enako hitro pri vseh otrocih, zato razvoj otrok ocenjujemo s pomočjo biološke starosti. 

Biološka starost je določena na osnovi meritev morfološke starosti, starosti skeleta, zob ter spolne 

zrelosti.  

 

S spodnje fotografije so razvidne razlike v biološki starosti 6,5 let starih otrok.  
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Slika 30: 6,5 let stare deklice (kronološka starost) (osebni arhiv) 

  

Za opisovanje razmerja med kronološko in biološko starostjo se uporablja kategorije, ki opisujejo 

zgodnje, povprečno ter pozno dozorevanje. Če biološka (skeletna) starost prehiteva kronološko, se 

otrok razvije prej (zgodnje dozorevanje). Za te otroke je značilno, da se znaki pubertete pojavijo prej. 

Pri njih se rastni skok pojavi prej (intenzivna rast se pojavi prej), prej pa tudi nehajo rasti (odrasla 

višina pa se giblje v enakih okvirjih kot telesna višina ostalih). To pomeni, da so ti otroci v starosti 11, 

12 let neprimerno višji od ostalih otrok. Tipičen primer takšnih otrok lahko najdemo v kategoriji otrok 

do 9. leta, ko so otroci, ki prehitevajo v razvoju, večji in težji ter na račun tega pogosto dosegajo 

rezultate, ki jih kasneje, ko jih ostali vrstniki v razvoju dohitijo, ne morejo več ponoviti.  

 

 Za otroke, pri katerih kronološka starost prehiteva biološko oziroma biološka starost ne sledi 

kronološki je značilno, da pričnejo rasti kasneje in vrstnike v telesni višini ujamejo nekje med 16. in 

19. letom (pozno dozorevanje). Značilno za te otroke je tudi to, da v telesni teži nikoli ne dohitijo 

otrok, ki so dozoreli prej oziroma tistih, pri katerih se biološka in kronološka starost ujemata. Tipičen 

primer takšnih otrok je otrok, ki v otroških kategorijah ne more posegati po višjih mestih na 

tekmovanjih, saj je manjši in lažji od ostalih otrok. Tak otrok po zaključenem obdobju intenzivne rasti 

lahko dosega enake rezultate kot njegovi vrstniki, ki so v razvoju prehitevali ali pa sta bili njihova 

kronološka in biološka starost usklajeni. 

 

Pomembno je, da kot trener ne obupamo prehitro nad otrokom (ker je otrok morda v kategoriji otroka, 

ki dozoreva kasneje) ali da ga prehitro ne kujemo v zvezde (ker je otrok morda v kategoriji otroka, ki 

dozoreva prej). Razvoj otroka upoštevamo pri delu z njim ter tudi pri delu s starši, ki zakonitosti 

razvoja otrok največkrat ne poznajo.  

 

 

6.6 SPOZNAVNI RAZVOJ 
 

Spoznavni razvoj pomeni spremembe v intelektualnih procesih: razvoj spomina, sklepanja, reševanja 

problemov, govora, učenja, presojanja. 
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Zaznavanje se v tem času zelo hitro razvija in se močno diferencira. V starosti 6, 7 let je otrokovo 

opazovanje še precej subjektivno, otrok še ne opaža toliko bistvenih stvari in lastnosti, pač pa predvsem 

to, kar ga zanima. Zato je kljub izostrenem čutenju (vidnem, slušnem) včasih slep in gluh za tisto, kar 

ga ne zanima!!! Primer za to je npr. igra, ko otroka zanima samo to, kako se bo igra odvijala in 

zaključila. Če ga v tem času (torej med igro) želimo spomniti, da mora pospraviti čevlje, nas bo v 

celoti ignoriral. 

 

Za zaznavanje in opazovanje je še značilno, da v njem otrok zelo težko združi različna stališča do 

objekta, ki ga zaznava oziroma opazuje. Nekdo mu je v celoti simpatičen ali v celoti antipatičen, v 

celoti dober ali slab; otrok ni sposoben kritično oceniti posamezne osebe, torej tudi trenerja. Trenerja 

ima otrok ali brezpogojno rad in mu zaupa, ali pa ga sploh ne mara in se bo treningom izogibal, kolikor 

se bo le dalo. Njegov vsakokratni čustveni odnos do osebe ali predmeta obarva tudi njegovo zaznavo 

te osebe ali tega predmeta. To, kar mu je všeč, opazuje v celoti z drugačnimi očmi kot to, kar mu ni 

všeč. Šele 9 letni otrok začenja pri opazovanju ločiti in upoštevati različne dejavnike, čeprav so si 

nasprotni, tako da ni vsak tisti, ki ga kaznuje, že v celoti vreden obsodbe.  

 

Analitično zaznavanje se od 6. do 10. leta vedno močneje uveljavlja, upada pa celostno dojemanje 

sveta. Vendar pa je opazovanje mlajšega otroka še vedno precej pomanjkljivo, saj se analitično 

zaznavanje šele razvija. Otrok zato marsičesa še ne opazi in se velikokrat zadovolji le s celotnim 

vtisom. Istočasno z razvojem analitičnega zaznavanja narašča v otroku zanimanje za vse tisto, kar je 

novo, neznano, medtem ko se mlajši otrok zanima predvsem za tisto, kar že pozna. 

 

Zaznavanje prostora je močno povezano z izkušnjami iz predšolskega obdobja. Zaznava prostora 

postane bolj podrobna in natančna. Okoli 8., 9. leta že zna navesti smeri v prostoru neodvisno od 

lastnega predmeta, torej v odnosu do predmetov. Opisovanje teh lokacij mu sicer še dela težave, zlasti 

bližnja mesta pa zna že natančno locirati.  Zato mora biti prostor, v katerem se giblje otrok te 

starosti (v našem primeru telovadnica) primerno označen (intenzivne barve, fotografije, slike) 

kar pomaga otroku pri orientiranju v prostoru. Okoli 10. leta pa se že popolnoma znajde v prostoru 

in v določanju njegovih smeri. 

 

Zaznava smešnega – Okoli 6., 7. leta se razvije smisel za humor kot smešno in kot karikaturo, zato 

se največkrat pojavlja v zvezi z zaznavanjem nezdružljivih situacij (strašen debeluh sili skozi ozka 

vrata). Nekje do 10. leta se otroci smejejo nezgodam, ki jih doživel drugi in ki so pravzaprav le 

nerodnosti. V smešnosti jim močno imponirajo posrečene karikature ali pa ljudje, ki se postavljajo po 

robu avtoritet. Če spozna otrok podobnost med osebami, ki nastopajo v kaki šali ali smešnem filmu 

ter med njemu znanimi osebami (starši, trener …), se mu zdi to zelo smešno in se bo temu tudi zelo 

smejal. Od 9. do 12. leta se pri otrocih razvija smisel za dojemanje in povzročanje klovnovskega 

humorja. Zelo jih privlači smešen pogled, nekoliko pa upade besedni humor. Trener, ki se tega 

zaveda in zna vključiti humor v trening in se tudi pošaliti na svoj račun, bo pri otrocih bolj 

cenjen in priljubljen kot trener, ki smisla za humor nima in ga tudi ne dovoljuje pri otrocih. 

 

Predstavljanje je dobro razvito, toda otrok nima toliko predstav kot odrasli. Od 6. do nekje 9. leta 

prevladujejo še nazorne, konkretne in individualne predstave. V začetku tega obdobja so predstave 

tudi še precej celostne. Hkrati pa so otrokove predstave v tej dobi še precej nepopolne, nejasne in 
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netočne, ker otrok še nima dovolj izkušenj. Najbolj jasno si predstavlja predmete in pojave, s katerimi 

so v najpogostejšem stiku in pa tisto na predmetih in pojavih, kar ga je pri opazovanju čustveno 

zamikalo. Najmanj jasno si otrok predstavlja to, kar najmanj pozna. Na splošno velja, da so predstave 

pri otrocih te dobe še zelo pomanjkljive, zato naj trener ne predpostavlja, temveč raje skrbno 

razlaga, prikazuje, opozarja … Zlasti moramo paziti, da se vselej ne zanašamo na otrokove izjave o 

poznavanju predmetov in pojavov, saj otrok še ne zna vedno razlikovati med približnimi, 

pomanjkljivimi in pravilnimi predstavami. Od približno 9. leta dalje predstave izgubljajo svoj docela 

konkretni značaj in prehajajo že tudi v splošnost, kar so prvi zametki abstraktnosti, ki vodijo pozneje 

k nenazornemu mišljenju. Seveda pa je ta razvoj postopen, saj so besedne predstave pri desetletnem 

otroku še zelo majhen del. 

 

Domišljija – Razvoj domišljije se povzpne do vrhunca nekje okoli 6., 7. leta. Takrat je zelo živahna, 

neurejena, prehaja s predmeta na predmet brez sistema. Po osmem letu pa postaja vedno bolj 

kombinatorna, ustvarjalna. Domišljija tudi pomaga otroku do tega, da se vživlja v položaj drugega, kar 

mu krepi simpatijo in sočutje. Po devetem letu postaja domišljija bogatejša, otrok jo uporablja za 

določene namene. Zaradi razvoja domišljije se dogaja, da otrok med devetim in dvanajstim letom hitro 

podleže kakšnemu praznoverju. Velikega pomena je torej, da otrok ohranja stik z resničnostjo, saj ga 

v tem obdobju lahko zalotimo, kako sanja sredi belega dne. Otroci namreč s pomočjo domišljije tudi 

pobegnejo iz realnega sveta (šibek otrok se lahko v domišljiji zoperstavi močnejšemu), resnično pa 

moramo biti pozorni na to, da se otrok v teh svojih predstavah ne izgublja in da ne izgubi stika z 

realnostjo. Domišljija v tem obdobju tudi zelo pomaga pri raznih pretiravanjih. Otrok bi se rad s tem, 

da pretirava, uveljavil. Takšnega junačenja ne smemo jemati preresno, prav tako pa ga tudi ne smemo 

pustiti v iluziji, da mu vse verjamemo. 

 

Pozornost –  Okoli 7. leta pozornost otroka traja nekje med 25 in 35 minutami, vendar le, če je otroku 

popolnoma jasno, kaj mora narediti. V tem obdobju je zelo pomembno, da nalogo, ki jo damo 

otroku, tudi časovno omejimo (rečemo jim npr. da imajo 2 minuti časa, da pripravijo žoge in rolerje). 

Trajanje pozornosti je povezano z letnimi časi, to pa pomeni, da se pozornost veča od jeseni proti zimi, 

ko je najvišja, nato pa preko pomladi do poletja upada (takrat je najnižja). Starejši kot so otroci, lažje 

se osredotočajo na več stvari hkrati. Trener mora otroku dajati kratka in enostavna navodila, 

preden preide na nova navodila, pa mora preveriti razumevanje prejšnjih. S starostjo se veča tudi 

obseg pozornosti in pa sposobnost porazdelitve (zato npr. šolskih začetnikov s kolesi ne moremo 

peljati na prometno cesto, ker se lahko hkrati koncentrirajo le na eno zadevo – najsi bo to ohranjanje 

ravnotežja na kolesu ali pa promet. Oboje skupaj je nemogoče). Značilne so tudi nekatere slabosti 

pozornosti, kot npr. ta, da otrok precej netočno razlikuje podobne objekte, večkrat zaznava površno in 

ne dovolj kritično, slabše razume navodila. Na splošno pa velja, da bolj kot je otroku jasno, kaj mora 

narediti, tem lažje je na to tudi pozoren. V obdobju od 9. leta dalje se razvijajo vse lastnosti otrokove 

pozornosti, zlasti namernost, trajnost in obseg. Otroci te starosti so sposobni 40 minutnega 

neprekinjenega dela. Otrok je v tem obdobju pozoren na učenje, saj ga zelo zanima vse, kar je novega, 

poleg tega pa še na igro, branje, ukvarjanje s športom, zbiranje raznih predmetov. K oblikovanju 

pozornosti veliko pripomore to, da naloge posredujemo otrokom tako, da jih le ti sprejmejo za svoje. 

Trening v tem obdobju mora zbujati zanimanje in čustva. Sposobnost pozornosti se postopno povečuje, 

še posebej pa je velika takrat, ko odrasla oseba otroku daje zadolžitve.  
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Kritičnost – Otroci v starosti šestih, sedmih let se zelo težko pripravijo do tega, da bi korigirali lastno 

ali tuje delo. Najrajši kritizirajo tako, da zanikajo. Šele proti devetemu letu postavljajo nasproti temu, 

kar je napačno, tudi pravilno. Pravilnost svojega mišljenja otrok na tej stopnji še ne ugotavlja toliko z 

lastno kritičnostjo, kolikor pričakuje od odraslih, da mu potrdijo pravilnost sklepanja in dojemanja. 

Od 9. leta dalje pa otrok novih spoznanj ne sprejema več naivno, temveč s preudarkom in premišljeno 

(ta kritičnost seveda še zdaleč ni pubertetniška). Z razvojem govora in mišljenja narašča tudi otrokova 

kritika vrstnikov, odraslih in sebe. Njegova samokritika meri najprej bolj na zunanjost, na obnašanje, 

na njegove storitve, na telesni videz učinek na okolico … Prav tako soljudi (trenerje, prijatelje ...) 

vrednoti predvsem zunanje. Šele kasneje se razvije finejša samokritika. Kar zadeva kritičnosti do 

drugih, pa je še posebej kritičen do odraslih, ki so mu najbližji – do trenerjev in staršev. Otrok tehta 

trenerjeve besede, njihovo pravilnost in pomembnost, primerja trenerje med seboj. Zlasti je pozoren 

na trenerjevo pravičnost. V prejšnjem obdobju (nekje do osmih let) pa je otrok še popolnoma nekritičen 

do staršev in trenerjev. Po devetem letu pa zna biti v svoji presoji ljudi zelo stvaren, neodvisen od 

simpatij in antipatij, pa tudi zelo strog. Ceni posebno tistega trenerja, ki veliko zna. 

 

Za otroke od 9. leta dalje je značilna tudi izrazita vedoželjnost, zato kar naprej sprašujejo. Prav tako 

pa se ne zadovoljijo več le z opazovanjem stvari, pač pa tudi s preizkušanjem (otrok bo želel ogenj 

sam postaviti in prižgati ne le gledati, kako se to dela). 

 

 

6.7 SOCIALNI RAZVOJ, ODNOSI Z VRSTNIKI  
 

Skozi socialni razvoj se razvija komunikacija, medosebni odnosi, socialne spretnosti, socialno 

razumevanje in moralni vidiki vedenja. 

 

Otrok postaja postopoma vse manj egocentričen, manj odvisen, manj navezan nase. Proti osmem letu 

postajajo starši manj pomembni, v ospredje stopajo prijatelji in vrstniki. Pomembno pa je dejstvo, da 

v prvih letih šolanja uživa učitelj v šoli oziroma trener v klubu pri otrocih velik ugled, spoštovanje, 

avtoriteto. Otrok do njega tudi še ni kritičen. Najrajši ima trenerja, ki zna z njim sodelovati, ki je 

prijateljski in obziren, prijetnega obnašanja, poštenega ravnanja in ki ni brez humorja. Proti 

devetemu letu pa se pri otrocih že oglaša kritičnost, zato si mora trener avtoriteto odslej 

predvsem pridobiti in vzdrževati. V očeh otrok te starosti nima avtoritete trener, ki je 

pristranski, nedosleden, protisloven v obnašanju. 

 

Pri starosti šest let otroci sicer še nimajo občutka, da pripadajo vsej skupini, saj se raje družijo v manjše 

skupine, ki jih tudi menjajo, vendar se normalno otrok v tej starosti dobro prilagaja skupini. Še raje pa 

dela sam, saj je še zazrt v lastno delo in dosežke, pri katerem ne želi, da bi ga kdo motil, kakor tudi 

sam ne misli na medsebojno pomoč. Tožarjenje je ob začetku tega obdobja zelo razširjeno, čeprav 

otrok s tem ne misli toliko škoditi drugemu otroku, kolikor sebe povzdigniti in doseči priznanje za 

boljše, lepše ravnanje. Z razvojem pa je tožarjenja vedno manj (otroci tudi vedno bolj obsojajo takšna 

tožarjenja, hkrati pa imajo tudi več smisla za medsebojno pomoč), so pa pri tem seveda velike 

individualne razlike – nekateri otroci so že ob začetku tega obdobja zelo socialni, medtem ko so drugi 

še pri starosti desetih, enajstih let izraziti egoisti. Nekateri otroci ostanejo egoisti tudi še kasneje, 
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medtem ko drugi že v tem obdobju razvijejo ustrezne socialne veščine in postanejo bolj pripravljeni 

nuditi pomoč in sodelovati v skupini. 

 

 

6.8 EMOCIONALNI RAZVOJ  
 

Emocionalni razvoj predstavlja spremembe v doživljanju, izražanju, uravnavanju čustev, načinov, po 

katerih se posameznik odziva na okolje.  Emocije otrok se razlikuje od emocij odraslih v sledečih 

karakteristikah: 

 

- Emocije so kratke in intenzivne (še posebej emocije strahu, jeze in veselja) in se hitro 

menjajo (zaradi krajšega razpona pozornosti se čustva otroka hitro spreminjajo od enega k 

drugemu emocionalnemu stanju). 

 

- Pojavljajo se zelo pogosti emocionalni izbruhi (ker mlajši otrok še nima dovolj znanja in 

izkušenj, da bi lahko različna čustvena stanja tudi kontroliral). 

 

Čustva so pri otroku med šestim in devetim letom starosti še vedno relativno nestabilna, hitro se 

menjajo, hkrati pa se začenja kazati večja čustvena stabilnost kot v prejšnjem obdobju. Otroci niso več 

tako plašni kot prej, manj se jezijo, kadar pa se jezijo, je to zaradi različnih socialnih razlogov (kot npr. 

ponižanje, občutek krivice, nagajanje). Zaradi prekipevajočega občutka moči so otroci pogosto 

nagajivi. V emocionalnem izražanju so zelo neposredni, čustev ne morejo skrivati. Ko sočustvujejo z 

osebo, ki jo imajo radi, so otroci zelo veseli ali zelo ogorčeni. V tem obdobju so otroci v glavnem 

veseli, optimistični, še vedno pa niso dovolj samokritični, zaradi česar so v tem obdobju tudi zelo 

drzni. Še posebej dečki so zaradi tega bolj nagnjeni k poškodbam, saj niso dovolj pazljivi. 

 

Otrok se še vedno boji neuspeha, kritika in ponižanja. Lahko se pojavi strah pred šolo (pred sošolci, 

neuspehom, učitelji…). Zato je zelo pomembno, da otrok doživlja uspeh. Vzgojni ukrepi morajo biti 

pozitivni (kot pohvala, priznanje) in ne negativni (kaznovanje otrok). Trener bi moral pomagati 

vsakemu otroku, da bi dosegel uspeh1, saj je le to za razvoj občutka varnosti in splošnega sprejemanja 

otroka s strani trenerja in drugih otrok zelo pomembno. 

 

Od 9. leta dalje je kontrola čustev pri otroku že večja, otrok lahko bolje kontrolira jezo, strah,  

 

 

6.9 MORALNI RAZVOJ  
 

Moralni razvoj je proces, v katerem posameznik postopoma usvaja ali ponotranja družbeno sprejete 

standarde družbeno pravilnega vedenja, v skladu z njimi pa ocenjuje pravilnost ali nepravilnost 

ravnanja ljudi v različnih situacijah  in skuša skladno s temi ocenami uskladiti svoje vedenje. 

 

                                                      
1 Uspeha ne smemo enačiti z zmago!!! 
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Moralni razvoj ima vsaj 3 temeljne sestavine (čustvena, spoznavna in vedenjska), v tem delu pa bo 

govora le o moralnem presojanju in vedenju. Otrok skozi lasten razvoj spoznava, kaj socialno okolje, 

v katerem živi, odobrava kot pravilno oziroma nepravilno. Nikoli slepo ne povzema vedenjskih 

vzorcev, pač pa o njih presoja in razmišlja (seveda na nivoju, ki ga zmore). Vendar pa se v svojih 

moralnih sodbah naslanja na odzive drugih – odraslih. Na začetku (ne)pravilnost svojih dejanj ocenjuje 

tudi glede na odziv odraslih. Ko se začne opuščanje oziroma zniževanje otrokovega egocentrizma in 

realizma, se počasi začne prehod v avtonomno stopnjo moralnega presojanja. Pri tem so zlasti 

pomembne izkušnje s sovrstniki, saj otrok spoznava, da ima isto dejanje po navadi iste posledice, ne 

glede na to, ali je otrok tisti, ki dejanje vrši ali tisti, ki ga izvršitev dejanja doleti (npr. če otrok laže, 

mu ne bo nihče več verjel. Hkrati tudi otrok ne bo verjel tistemu, ki laže). Otroci tudi razlikujejo med 

pravili moralnega, socialnega in osebnega področja. Tako kršenje pravil z moralnega nivoja (npr. 

nekdo je udaril otroka) obsojajo veliko bolj kot kršenje pravil s konvencionalnega področja (npr. nekdo 

je jedel sladoled s prsti). Na splošno velja, da že predšolski otrok loči, kaj je prav in kaj narobe, vendar 

pa se v igri okoli 6. leta zaradi ne dovolj razvite kontrole čustev, pojavlja goljufanje, saj otrok ne želi 

zgubljati, vendar se sprejemanja poraza še ni naučil. 

 

Otrok se moralnih pravil uči tako, da v okolju, ki ga obdaja, dobiva znanja in izkušnje o tem, kaj je 

prav in kaj narobe. Učenje moralnih pravil pa mora potekati načrtno, predvsem pa naj ne bi prihajalo 

do razlik med pojmovanjem tega, kaj je prav in kaj narobe. V tem obdobju (konec predšolskega 

obdobja) imajo pri razvoju moralnega presojanja pomembno vlogo tudi trenerji, ki morajo poseben 

poudarek nameniti učenju fair-playa-a. Pri tem je nujno opozoriti, da učenje pravil vedenja v glavnem 

poteka skozi pozitivno odobravanje tega, kar je otrok naredil prav, skozi pohvale in pozitivne spodbude 

in večinoma ne preko kazni. 

 

Na prehodu iz zgodnjega v srednje otroštvo otroci postopno spoznavajo, da na moralna dejanja lahko 

gledamo z različnih perspektiv ter da so namere za dejanja pri presojanju moralnega dejanja 

pomembnejše kot objektivne posledice dejanj samih. Razvoj moralnega presojanja se nadaljuje tudi v 

mladostništvo in odraslost, pri čemer po Kohlbergu (1984; v Marjanovič Umek s sod., 2004) le ta 

poteka v 6-ih stopnjah (ki jih avtor združi v 3 ravni moralnega presojanja). Vrstni red pojavljanja teh 

stopenj je enak pri vseh otrocih, razlike pa se pojavljajo v hitrosti razvoj in v stopnji, na kateri se razvoj 

moralnega presojanja zaključi.  

 

Otrok na prvi in drugi stopnji je pretežno egoistično in hedonistično usmerjen, takšno pa je tudi 

njegovo moralno presojanje. Motivacija za moralna dejanja je zunanja in še ne izhaja iz njih samih 

(npr. strah pred kaznovanjem). Na naslednji stopnji otrok že razume, da imajo ljudje različne potrebe 

in interese, ki pogosto nasprotujejo potrebam in interesom okolja. Interese drugih upošteva toliko, kot 

meni, da bi bilo zanj koristno in uporabno (po načelu „ti meni, jaz tebi“). Z vključevanjem v nove, 

vrstniške skupine si otroci pridobivajo nove socialne izkušnje. Spoznavajo, da si različna skupinska 

pravila včasih nasprotujejo in da se lahko razvijajo nasprotja tako med posameznimi člani skupine kot 

med posameznikovo potrebo in skupinskim pravilom. Na ta način namreč dobiva izkušnje, da mora 

včasih svoje interese in potrebe prilagoditi interesom skupine oziroma drugih. Na tej stopnji lahko 

otrok razvije nove vzorce vedenja na višjem nivoju ali pa vztraja pri trenutni stopnji in se moralno ne 

razvija več (kar sčasoma vodi v družbeno neodobravanje). Sčasoma (z razvojem otroka) motivacija za 

moralna dejanja postaja notranja. Otrok začne razlikovati med osebnimi potrebami in moralnimi 



144 

 

normami. Upošteva predvsem skrb za medosebne odnose v okviru referenčne skupine, ki ji pripada 

(družina, klub, šola). Pri presojanju (ne)pravilnosti se opira predvsem na mnenje skupine, ki ji pripada. 

Zato je v tem obdobju delo trenerja (npr. vodenje ekipe na tekmovanju) izredno pomembno, saj s 

svojim vedenjem vpliva na vedenje otrok, kar se lahko odraža v pozitivni tekmovalni usmerjenosti s 

poudarkom na fair-play-u ali pa z učenjem nepoštene igre. Otrok sam namreč še ne razlikuje med 

mnenjem referenčne skupine, ki jih pripada in moralno vrednostjo dejanja. 

 

Čeprav različna pravila in socialne norme otroci poznajo, se pogosto zaradi pomanjkanja izkušenj v 

novih situacijah ne morejo odločiti, kako naj reagirajo, kako naj se odločijo. Še posebej pride to do 

izraza takrat, ko se pravila, ki veljajo v družini, šoli, razlikujejo od pravil, ki jih postavi vrstniška 

skupina ali pa v primerih, ko se mora otrok odločiti med dvema praviloma (pri čemer sta obe pravilni 

– npr. pomagati enemu ali drugemu prijatelju). Včasih na otrokovo odločitev vplivajo tudi čustva (še 

posebej jeza), ki otroka odvrnejo od tega, da bi ravnal skladno s splošno veljavnimi normami, pravili. 

Kršenje pravil je sicer tudi del socialnega učenja, saj želi otrok preskusiti, kaj se zgodi, če pravila 

prekrši. Neugoden odziv okolice in soočenje s posledicami kršitve spodbuja otrokovo spoznanje o 

socialni razsežnosti standarda ali pravila.  

 

Otrokova ocena tega, kaj je prav in kaj ne, se razvija postopno. Otrok je vsakodnevno podvržen 

neprimernemu vedenju v športu (namerni prekrški, onemogočanje nasprotnika). Zato je pomembna 

naloga trenerja ta, da otroke od malega vzgaja in uči v fair play-u, ne glede na to, da bi s 

trenutnim (še tako majhnim) kršenjem pravil lahko prišel do dobrega rezultata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



145 

 

7. RAZVIJANJE PSIHOSOCIALNEGA PODROČJA PRI MLADIH 
ŠPORTNIKIH 
 
Kakšen je vrhunski športnik? Kakšen je športnik, ki ga skozi proces športnega treniranja želimo 

oblikovati? Naši odgovori na to vprašanje so pogosto zelo podobni:  

- Motiviran, predan športu 

- Spoštovanje drugih  

- Ambicioznost 

- Samodisciplina 

- Komunikativnost 

- Vztrajnost 

- Zanesljivost, natančnost 

- Delavnost  

- Urejen, sledi bontonu in fairplayu 

- Zna sodelovati, dajati pomoč 

sotekmovalcu 

- Se vzorno obnaša znotraj skupine 

- Sledi in posluša trenerje 

- Odločnost, optimizem 

- Je samostojen 

- Čustvena stabilnost 

- Zmožnost koncentracije in držanja 

pozornosti v nalogi 

- Zna sprejemati pohvale in kritike 

- Skromnost 

- Se zna spoprijemati s porazi in 

zmagami 

- Zna uživati 
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Zakaj si želimo imeti športnika s takšnimi lastnostmi? V prvi vrsti zato, ker bi radi oblikovali 

zdrave, celostne športne osebnosti, ki bi bile kasneje v življenju srečne, zadovoljne, bi zdravo 

živele in bile uspešne – v športu ali izven njega. Dalje zato, ker vemo, da je vrhunski šport 

izjemno zahteven in da je pot do uspehov dolga, težka in polna vzponov in padcev. Na tej poti 

športniku zelo pomaga, da ima izgrajene te želene lastnosti. Nadalje vsi športniki slej ko prej 

postanejo vzorniki drugim in predstavljajo naš šport in so s tem ambasadorji za naslednje 

generacije, ter s tem tudi njim dajejo zgled, naši panogi pa zunanjo podobo. Končno lahko 

omneimo še to, da je vsakemu trenerju v interesu, da njegov tekmovalec razvije opisane 

lastnosti, saj mu le-te tudi pomagajo pri realizaciji športnih ciljiv, pa še užitek dela z njim je 

večji.  

 

Prepogosto pa oblikovanje psihosocialnih lastnosti prepuščamo nesistematičnemu delu, kdaj 

celo naključju ali pa je ta razvoj le stranski produkt dela na drugih področjih. Določeni 

tekmovalci bodo opisane lastnosti seveda razvili tudi v drugih okoljih – v šoli in predvsem 

doma oz. imajo želene lastnosti prirojene, določeni pač ne. Vse lastnosti se seveda razvijajo 

tudi preko vseh ostalih aktivnosti, praktično preko vsakega stika, ki ga ima trener s 

tekmovalcem, preko čisto vsake vaje itd., a še precej bolje bi bilo, če bi tudi k razvoju 

psihosocialni lastnosti pristopili korak bolj sistematično in načrtno razvijali tiste lastnosti, ki jih 

želimo. To bi nam omogočilo v prvi vrsti bolj jasno spremljanje razvoja dotičnih lastnosti, 

omogočilo bi nam pripravo posebnih aktivnosti usmerjenih v izgradnjo teh aktivnosti in 

ozavestilo naše delo na tem področju.  

 

Za začetek bomo predstavili prvi dve podpodročji, ki smo ju razdelili v:  

- OSNOVNE PSIHOLOŠKE POTREBE 

- VREDNOTE V ŠPORTU 

 

Znotaj vsake kategorije socialno-psiholoških lastnosti se bomo izpostavilo nekaj ključnih 

lastnosti oz. smeri razvoja.  

Naloga trenerja je, da te lastnosti vključi v svoje načrte za trening in planira aktivnosti preko 

katerih bo dosegal njihov razvoj.  

 

Trener razvija psiho-socialne lastnosti športnikov preko:  

Izbor VAJ IN NALOG iz področja motorike in tehnike: vrste, težavnost, cilji vaj, 

dodatne naloge znotraj vaje 

Organizacija, vodenje PROCESA/STRUKTURE TRENINGA: zaporedje, količina, 

ponavljanje vaj, sestava skupin, parov… 

Postavljanje in vzdrževanje PRAVIL vedenja  

Sem VZOR in VZGLED: Na in izven treningov se VEDEM športno, v skladu s pravili  

KOMUNICIRANJE MED treningi in aktivnostmi: kaj in kako 

KOMUNICIRANJE IZVEN treninga in aktivnosti: kaj in kako 

SPECIFIČNE SOCIALNE IGRE IN VAJE:  

Socialne igre, ki promovirajo razvoj socialno-psiholoških lastnosti so opisane v 

različnih knjigah, priročnikih in na spletu. Najdete jih zelo preprosto na web brskalnikih 

z uporabo besedne zveze: npr. ''socialne igre + sodelovanje''.  

Nekaj spletni strani, kjer lahko najdete igre: 

- http://igramose.blogspot.com/p/socialne-igre.html  

- http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/igre_osnovnosolci_2017.pd

f 

http://igramose.blogspot.com/p/socialne-igre.html
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/igre_osnovnosolci_2017.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/igre_osnovnosolci_2017.pdf
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- https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=2281&sid=fffb31f5e6d0083114ca5b3d18

515a81&n=0 (Knjiga Socialne igre v osnovno šoli: Jožica Virk Rode idr 

(1998)) 

DRUGI/POSREDNI vplivi (npr. preko staršev, kluba)  

 

Primer: npr. Trener si za cilj 3-tedenskega ciklusa postavi razvijanje dajanja pomoči drug 

drugemu. To lahko dosega preko naslednjih aktivnosti: 

- Izbor vaj, v katerih tekmovalci med sabo sodelujejo in si morajo dati pomoč: npr. 

rolanje v paru 

- Trener v običajni vaji skomunicira dodatno nalogo – pomagaj drugemu npr. če mu 

kaj ne gre. 

- Ogled filma s takšno tematiko in diskusija 

- Pogovor pred treningom na to temo 

- Obisk treninga starejših sotekmovalcev in nudenje pomoči  

- Skupna priprava daril 

- Izbrana socialna igra, kjer je potrebno do cilja priti s sodelovanjem: npr. štafeta, pri 

kateri ima en tekmovalec skupine zavezane oči, drugi mu pomagajo opraviti poligon 

- Postavi pravilo, da mora vsak tekmovalec na današnjem treningu pomagati vsaj 1x 

vsaj enemu tekmovalcu..na koncu treninga, vsak pove kdaj je to naredil 

- Streching se dela v paru, pari se vsak trening menjavajo 

 

 

V prvem osnutku priročnika podajamo le okvir in kakšen primer, v nadaljevanju pa se bo ta 

model v soudeležbi vseh razvijal dalje in dograjeval.  

 

7.1. OSNOVNE PSIHOLOŠKE POTREBE 

 

Vztrajanje v določeni aktivnosti je vedno pogojeno s tem, da v aktivnosti prepoznamo nekaj 

zase. Vstopne točke tekmovalcev v smučarske skoke so različne: nekateri se navdušijo ob 

gledanju tekem po televiziji, drugim je to blizu doma, ali je to celo edini šport v kraju, nekaterim 

šport priporočijo prijatelji ali kdo od družinskih članov itd., a prav vsi izmed njih na koncu v 

smučarskih skokih ostanejo, če se imajo tam lepo in če ta aktivnost zadovoljuje njihove osnovne 

psihološke potrebe (če izvzamemo tiste, ki so v športu pod kakršnokoli prisilo, ki ima po pravilu 

vedno le kratkoročni učinek).  

 

Ključne psihološke potrebe otrok lahko razdelimo v naslednji sklop: 

1. SPREJETOST – PRIJATELJI: „spoznam/imam prijatelje, se družimo, z njimi je fajn“ 

2. SPREJETOST – TRENER: „je fajn, zabaven, prijazen, sproščen, se zanima zame, mi 

posveča“ 

3. ZABAVA, IGRA: „je zabavno, se veliko igramo, se hecamo“  

4. UŽITEK V GIBANJU: „mi je fajn skakati, teči, igrati z žogo“ 

5. NOVOST, ZANIMIVOST: „so treningi zanimivi, različni, vedno nekaj novega“ 

6. USPEŠNOST, NAPREDEK: „sem se veliko naučil, znam vedno več, sem dober“ 

7. Po VARNOSTI in BIOLOŠKE potrebe, zdravje 

 

7.2 VREDNOTE IN LASTNOSTI V ŠPORTU 

 

Skozi športno udejstvovanje želimo razvijati tudi določene vrednote in psihološke lastnosti.  

 

Vrednote so ideje, prepričanja in stališča o tem … 

https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=2281&sid=fffb31f5e6d0083114ca5b3d18515a81&n=0
https://uciteljska.net/ucit_dl.php?id=2281&sid=fffb31f5e6d0083114ca5b3d18515a81&n=0
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• kaj nam je pomembno 

• kar zelo visoko cenimo, vrednotimo 

• za kar se je vredno truditi, prizadevati, živeti 

• kar je željeno, idealno stanje oz. najvišji cilji, ideali 

• kar je dobro in kar je prav 

 

Razvijanje, učenje, grajenje vrednot = VZGOJA 

 

Osnovni seznam vrednot v športu razdelimo na:  

1. VZTRAJNOST = premagovanje težav + odločnost + samostojnost + delavnost + trud 

2. NOTRANJA MOTIVACIJA = si sam želi uspeti + si želi napredka + mu je 

pomembno ‚nekaj se naučiti‘ 

3. SLEDENJE AVTORITETAM = vodljivost + disciplina + zaupanje + spoštovanje 

4. SODELOVANJE = mi smo eno + dajemo + nesebičnost + pomagamo + delimo 

5. FAIRPLAY = spoštovanje drugih + poštenje + enakovrednost 

6. USTVARJALNOST 

7. PRIPADNOST SLOVENIJI 

8. EMOCIONALNA KONTROLA 

 

Trenerji naj izberejo lastnosti, ki jih bodo razbijali ter izberejo in planirajo aktivnosti kako 

bodo to v določenem obdobju razvijali: 

 

Cilj na področju razvoja psiho-socialnih lastnosti:  

Aktivnosti: 

1. 

2. 

3. 

4.  

*pri izboru aktivnosti si pomagajte s seznamom iz začetka prispevka, uporabite ustvarjalnost 

in domišljijo ter spremljate izvajano.  
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8.        VIRI: 

 

- http://slackline.hivefly.com/how-to-slackline/ 

- http://ucilnica.os-

smartnolitija.si/pluginfile.php/8255/mod_resource/content/0/sportna/GIMNASTIKA_t

eorija.pdf 

- http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/NOVICE/brosura_starsi_148_

x_210_mm_web-_dokumment_v_obliki_za_objavo_na_spletu.pdf 

- https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/zlozenka_kolesarji_tisk-2017-1.pdf 

- https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22042270MocnikDejan.pdf 

- https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22054420KljunNina.pdf 

- https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22057590PaocicZlatan.pdf 

- https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22060830DeklevaMarina.pdf 

- https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22063580JemecDomen.pdf 

- https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22070710PetkovsekTina.pdf 

- https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22110078GecBlaz.pdf 

- Šola teka na smučeh (Avtorja; Milena Kordež, Iztok Kordiš) 

 

 

 

 

 

http://slackline.hivefly.com/how-to-slackline/
http://ucilnica.os-smartnolitija.si/pluginfile.php/8255/mod_resource/content/0/sportna/GIMNASTIKA_teorija.pdf
http://ucilnica.os-smartnolitija.si/pluginfile.php/8255/mod_resource/content/0/sportna/GIMNASTIKA_teorija.pdf
http://ucilnica.os-smartnolitija.si/pluginfile.php/8255/mod_resource/content/0/sportna/GIMNASTIKA_teorija.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/NOVICE/brosura_starsi_148_x_210_mm_web-_dokumment_v_obliki_za_objavo_na_spletu.pdf
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/NOVICE/brosura_starsi_148_x_210_mm_web-_dokumment_v_obliki_za_objavo_na_spletu.pdf
https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/zlozenka_kolesarji_tisk-2017-1.pdf
https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22054420KljunNina.pdf
https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22057590PaocicZlatan.pdf
https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22060830DeklevaMarina.pdf
https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22063580JemecDomen.pdf
https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22070710PetkovsekTina.pdf
https://www.fsp.uni-lj.si/cobiss/diplome/Diploma22110078GecBlaz.pdf

