
Predmet ŠPORT (10. teden,  25. 05. – 29. 05.2020) 

Z dnevnikom vadbe nadaljujemo tudi v tem tednu, le nekoliko ga bomo izpopolnili. Učenke pri tem same izbirate ustrezne vsebine (poglej v mape preteklih 

tednov) in prilagajate težavnost svojim sposobnostim. Vsebine, ki naj bodo vključene v tedenski plan vadbe: 

- VZDRŽLJIVOST (tek, hoja v hrib, kolesarjenje, fartlek, intervalna obliko tekaške vadbe,…), 

- HITROST (šprint, intervalna oblika tekaške vadbe), 
- MOČ (krožna vadba, tabata, HIIT, kolo sreče, vaje za moč…), 

- KOORDINACIJA (poligon, koordinacijska lestev,…), 

- GIBLJIVOST (raztezne vaje). 

Motorične sposobnosti se pri različni vadbi prepletajo. Tedenski načrt dela naj vsebuje približno 50% vzdržljivostnih vsebin in 25-30%  vadbe moči. Gibljivost z 

razteznimi vajami razvijamo v vsaki vadbeni enoti. Primer tedenskega dnevnika vadbe: 

Priimek in ime, razred DNEVNIK VADBE 

 MOTORIČNA SPOSOBNOST VSEBINA TRAJANJE POČUTJE OPOMBE 

Ponedeljek  MOČ, GIBLJIVOST Kolo sreče 3, raztezne vaje 30 min Boleče mišice  

Torek, VZDRŽLJIVOST, HITROST, GIBLJIVOST Intervalna vadba (višji nivo), raztezne vaje 35 min Lahko bi še…  

Sreda, KOORDINACIJA ali POČITEK Koordinacijska lestev, raztezne vaje 20 min   

Četrtek, MOČ, GIBLJIVOST TABATA 30/15 ali krožna vadba, razt. vaje 15 min Prijetno utrujen  

Petek, VZDRŽLJIVOST, HITROST, MOČ, GIBLJIVOST FARTLEK (višji nivo), raztezne vaje 35 min Sproščujoče  
Sobota VZDRŽLJIVOST Daljši, neprekinjen tek, raztezne vaje  30 min Utrujeno  

Nedelja VZDRŽLJIVOST ali POČITEK Počitek ali vzpon na bližji hrib 60 min Brez težav  

 

Delo lahko zastavite popolnoma drugače, vendar pa pri tem upoštevajte naslednje: 

- pred pričetkom se vedno dobro ogrej, izbiraj aktivnosti in vaje primerne tvojim sposobnostim, 

- idealno bi bilo, če bi bila aktivna vsak dan eno uro, tako da se dobro zadihaš in preznojiš, 

- v času enega tedna opravi vsaj 3 vadbene enote, od tega naj bosta dve namenjeni vzdržljivosti, ena pa moči,  

- če si si zadala pretežko nalogo skrajšaj čas vadbe ali zmanjšaj št. ponovitev – vse kar narediš je bolje kot nič, 

- predlagane aktivnosti lahko nadomestiš z drugimi, recimo kolesarjenje, igra namiznega tenisa ali badmintona, rolanje,…, 

- tudi delo doma (kmečka opravila, čiščenje stanovanja,…) je aktivnost – zapiši jo v dnevnik.  


