PREDMET: ŠPORT (3, 4 IN 5.r)
5. VADBENA ENOTA
Michael Jordan:
»Ovire te ne smejo zaustaviti. Če naletiš na zid,
se ne obračaj in ne obupaj. Ugotovi, kako ga
preplezati, iti skozi ali najti način, kako ga obiti.«

ZA OTROKE IN STARŠE  (preberite jim)
Kosti
Pri naravoslovju:
“No Buček, ti pa zdaj lepo povej, koliko kosti imaš v telesu?”
“Najmanj dva tisoč petsto.”
Učitelj: “Zakaj pa me nisi včeraj poslušal, ko sem razložil, da je v človeškem
telesu dvesto kosti.”
Buček: “Saj sem! Ampak sem danes zjutraj jedel sardine.”

In še vedno velja…..
Ustrezno telesno dejaven pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje
tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna
dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih tveganj, zato je za ohranjanje
telesnega in duševnega zdravja ključno, da so otroci v tem času telesno dejavni.
Prepovedano je druženje in igranje skupinskih športov z ljudmi izven vašega gospodinjstva. Četudi
je med igralci razdalja velika, je lahko prenašalec virusa žoga. Zato je najbolje, da se s temi športi
ukvarjate samo v krogu članov gospodinjstva.
Plezala, tobogani in druga igrala (zlasti kovinska in plastična) na otroških igriščih ter naprave za
fitnes na prostem lahko predstavljajo površino za prenos virusa, zato jih ne uporabljajte. V tem
času naj otroci raje plezajo po drevju na domačem dvorišču.
Starši, preprečite stike vaših otrok z drugimi otroki. Še posebej mladostnikom, ki si zelo želijo stikov
z vrstniki, razložite nevarnost širjenja virusa zaradi druženja pri športu.
Telesno dejavnost izvajajte sami ali skupaj s člani vašega gospodinjstva, najbolje v naravi. Staršem
priporočamo, da čas izolacije izkoristijo za družinsko športno dejavnost na prostem.
Telesno dejavnost na odprtih površinah v soseski (parki, sprehajališča) izvajajte tako, da je razdalja
do drugih ljudi najmanj 5 metrov. Izogibajte se skupinskih dejavnosti in zadrževanju pri drugih
ljudeh. Priporoča se vadba od domačih vrat do domačih vrat brez stikov z drugimi. Če imate svoje
dvorišče, najdite na njem možnosti za različne igre.

Peti teden sem za otroke pripravil vadbo iz športnovzgojnega
kartona, vadbo po želji otrok, ter kot običajno hoja s tekom v naravi.
PS: ČE JE KARKOLI NERAZUMLJIVEGA ME LAHKO KONTAKTIRATE PREKO MAILA.

1. Dan – ŠVK (športnovzgojni karton)
Ogrevanje: 5 min teka na mestu + splošno ogrevanje
Kroženje z glavo v obe smeri 5x
Soročno kroženje naprej– nazaj 5x
Kroženje z boki v obe smeri 5x
Vertikalni zamahi z rokami 10x
Izmenični odkloni z menjavo položaja rok 10x
Predklon v stoji snožno15s
Predklon v raznoženju 15s

1

Stopi na stopnico, iztegni noge
skupaj in naredi predklon, poskusi
priti z rokama pod višino stopnice > vajo ponovi 5x

2

Dviganje trupa (trebušnjaki), noge
nekam zatakni ali pa prosi nekoga, da
ti jih drži -> izvedi hitrih in pravilnih
30 trebušnjakov
Vajo ponovi 3x

3

Poišči mizo, kjer imaš največ prostora.
Nanjo položi 3 zvezke (vzporedno,
med njimi naj bo razdalja približno
5cm). Roko, s katero ne pišeš, položi
na sredinski zvezek, drugo roko pa
prekrižano na drugi zvezek. Prosi člana
vašega gospodinjstva, naj ti štopa 20s
in šteje dotike enega zvezka z roko.
Vajo ponovi 5x

4

Izberi si najdaljšo razdaljo v
stanovanju in jo probaj doseči s čim
manj sonožnimi poskoki (=skok v
daljino), pomagaj si z zamahom z
rokami! -> vajo ponovi 10x

5

Poligon nazaj:
Po vseh štirih se plazi tako, da
preplaziš čim hitreje razdaljo šestih
metrov vajo ponovi 4x

- Vaje je potrebno izvajati pravilno
- Število ponovitev se lahko prilagodi glede na posameznika
- Med samimi vajami ne pozabi na pavze(kolikor časa
potrebuješ) in hidracijo

2. Dan – VADBA PO IZBIRI OTROK
To uro si izmisli sam/a. Poskusi nekaj pomigati in telovaditi tako, kot si sam/a
želiš. Svoje ideje, vaje in naloge, ki si jih naredil/a, mi boš povedal/a, ko se
vidimo 

3. Dan – Hoja s tekom v naravi (če je možno, drugače kakršnakoli
gibalna dejavnost… po izbiri)

Med hojo se poskušaj spomniti
katera ogrevalna igrica ti je
bila najbolj všeč?

Hoja v naravi po
zmožnostih…

Razred

Čas hoje

3. razred

Minimum 35 min

4. razred
5. razred

Minimum 40 min
Minimum 45 min

ps: Srečno zdravo in pozitiva

Napisal in pripravil: Matic Šen

