
 
Predmet NEOBVEZNI ŠPORT – navodila za delo na daljavo (6.4. – 10.4.2020) 

Učenci tudi v tem tednu spodaj zapisano izvajate predvidoma v dneh, ko imate NŠP na urniku. Seveda lahko tudi večkrat.  

OGREVANJE S ŠPORTNO ABECEDO ZA SESTAVO VAJ IZ BESED 
Navodilo: 
Izberite si besedo (npr. svoje ime in priimek), poglejte, katera vadba je predvidena pri posameznih črkah, in že imate sestavljen svoj unikaten trening. 

 
A 1 minuta teka na mestu 

B 20 trebušnjakov 

C 30 počepov 

Č 15 sklec 

D 1 minuta vztrajanja v deski 
E 10 x kroženje z rokami naprej in  10 x nazaj 

F 10 izpadnih korakov naprej na vsako noga 

G 10 x vaja za hrbet (ležiš na trebuhu, dviguješ nogo in nasprotno roko) 
H 20 vojaških vaj (poskokov) 

I 40 sonožnih poskokov s kolebnico (lahko tudi brez) 

J 30 dvigov na prste (stopala vzporedno) 

K 20 x striženje s stegnjenimi nogami (leže na tleh ali sede na stolu) 

L 5 x po stopnicah gor in dol (vsaj 10 stopnic ali stopanje na eno stopnico) 

M 30 sekund sedenja ob steni 

N 1 minuti boksanja v prazno (lahko vrečo, če jo imaš) 
O 3 minute plesa na hitro glasbo (polka, rokenrol,…..) 

P Kroženje z glavo v vsako smer 5-krat 

R 20 x zapiranje knjige 

S 20 x striženje z rokami v predročenju 

Š Mačka – opora roke in noge, usločiš hrbet – 10 x 
T 10 x dvig bokov v most, leže na hrbtu 

U 10 izpadnih korakov v stran (leva, desna) 
V 30 sekund stoja na lopaticah (sveča) 

Z 30 x »jumping jack« (poskoki narazen skupaj) 

Ž 10 x kroženje z rameni                                                                                 Zdenka Krošl 



 
GUMITVIST 
 
Potrebuješ približno 4 m elastike, široke 1 cm  in vsaj dva soigralca. Igra poteka tako, da si dva igralca, ki sta med sabo oddaljena približno 2 m,  napneta elastiko 
okrog nog, tretji  pa jo preskakuje na različne načine. Preskakuje jo tudi na različnih višinah, in sicer: 

- gležnji (prva), 
- kolena (druga), 
- pod  »tazadnjo« (tretja), 
- pas (četrta), 
- pod pazduho (peta), 

Različne so tudi širine, na katerih se izvajajo naloge: 
- normalna; stopala tistih, ki držijo, so približno 30 cm narazen, 
- ozka; stopala so popolnoma skupaj, 
- široka; stopala so široko narazen, od tretje naprej širino držijo roke. 

Igra poteka tako, da mora igralec določeno nalogo opraviti brez napake, da lahko nadaljuje na naslednjo višino. Če se zmoti (naredi »fuč«), nadaljuje igro 
naslednji. Ko pride ponovno na vrsto, nadaljuje na tisti višini in pri tisti igri, kjer je prej naredil »fuč«. Igro lahko igramo tudi v parih. V tem primeru določimo 
prvega in drugega. Če se, recimo, prvi zmoti, lahko drugi skače namesto njega, pravilno opravi nalogo in ga na ta način reši, kar pomeni, da lahko oba nadaljujeta 
na naslednji višini. 
 
Primeri iger: 
 

1. navadna 
 
 

2. desetka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. usa-usa-usa-sa 

 
4. čira-čara-hokus-pokus 

 

 
 

Tukaj je predstavljenih le nekaj osnovnih iger, prav gotovo pa obstaja še več različic, ki so bolj ali manj podobne tem, ki sem jih opisala. Pomembno je le, da se 
igralci pred začetkom igre dogovorijo in natančno določijo pravila, ki jih je nato potrebno upoštevati.  
 
* Če si pa slučajno sam in nimaš nikogar, ki bi ti držal napeto elastiko, pa lahko za ta namen uporabiš tudi dva čisto navadna kuhinjska stola. Le poskusi! ☺ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a2ro2xX21eA&t=63s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EUt5w_xqrIY 
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