
Navodila za pouk športa v času od 25.5.2020. do 31.5.2020 

5. razred 

 

ŠPORTNI POZDRAV! 

V tem tednu vam pošiljam navodila za pouk športa samo za eno uro, saj imate v torek in sredo dneve 

dejavnosti. Seveda je zelo zaželeno, da tudi v dnevih, ko nimate na urniku pouka športa določen del 

dneva namenite tudi gibanju.  

V prihodnjih tednih se bomo posvečali vadbi za moč. 

Vse vadbene enote, ki jih boste izvedli, zapišite v svoj dnevnik vadbe (za nov teden skopiraj 

(elektronsko ali s tiskalnikom), ali pa nariši z ravnilom in svinčnikom) nov list dnevnika vadbe.  

Pri tem se obnašajte samozaščitno in upoštevajte navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

(NIJZ)!  

 

1 ura: 

Ogrevalni tek 4  minute, raztezne gimnastične vaje.  

Vadba za moč: 

OBHODNA (KROŽNA) VADBA: v prostoru postavimo 6-12 postaj s krepilnimi vajami, in sicer tako, da 

si sledijo vaje, ki vključujejo različne mišične skupine. Na primer: noge – prsa – hrbet – trebuh– roke 

– ramenski obroč…. Izvajamo minutni ciklus, kar pomeni, da izvajamo posamezno vajo 20, 30 ali 40 

sekund, preostali čas do ene minute pa počivamo. Torej najlažja izvedba je 20 sekund dela in 40 

sekund odmora, srednja je 30 sekund dela : 30 sekund odmora in najtežja izvedba je 40 sekund dela : 

20 sekund odmora.   

Primer obhodne vadbe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAJA 1: 

NOGE

 

 POSTAJA 1: 

NOGE POSTAJA 2: 

PRSA 

POSTAJA 3: 

HRBET 

POSTAJA 6: 

RAMENA 

POSTAJA 5: 

ROKE 

POSTAJA 4: 

TREBUH 



Na tej uri bomo naredili 6 postaj in sicer bomo na vsaki postaji krepili različno mišično skupino: 

Postaja 1: Počepi,  

Postaja 2: Skleci,  

Postaja 3: Dvigovanje trupa iz leže na trebuhu z stegnjenimi rokami (hrbtnjaki),  

Postaja 4: Dvigovanje trupa iz leže na hrbtu, z prekrižanimi rokami na ramenih (trebušnjaki),  

Postaja 5: Upogib komolca z bremenom (knjiga, kamen…., karkoli nekoliko težjega primemo v roko in             

upogibamo komolec) 

Postaja 6: Vesa v zgibi  

 

Na vsaki postaji delamo 20 sekund, nato imamo 40 sekund odmora in začnemo z naslednjo postajo. 

Naredimo 3 kroge oziroma serije. 

 

Vadbo zaključimo z razteznimi gimnastičnimi vajami.  

 

Teorija:  

Razmisli pri katerih opravilih v vsakdanjem življenju ti koristi moč!  

__________________________________________________________________________________  

 

Na kratko zapiši glavne značilnosti obhodne  (krožne) vadbe!  

__________________________________________________________________________________  

 

 

Želim vam veliko športnih  užitkov! 

 

 

 

 

 

 


