
Predmet ŠPORT ZA ZDRAVJE – delo na daljavo 

Razvijali bomo predvsem vzdržljivost in moč. Delo nadaljujemo na način, da si sami izbirate vsebine in prilagajate težavnost svojim sposobnostim.  

KOLO SREČE kot popestritev programa vadbe za povečanje moči nog, rok in ramenskega obroča, ter jedra telesa oz. trebušnih in hrbtnih mišic. S kolesom sreče lahko 

nadomestite tabato in delo po postajah oz. krožno vadbo. V spodnji tabeli izberi nivo vadbe, ki ti ustreza. 

NIŽJI NIVO SREDNJI NIVO VIŠJI NIVO 
 

Kolo sreče 1 
 

 
Kolo sreče 2 

 

 
Kolo sreče 3 

 
Vsako krepilno vajo izvajaj z 10 ponovitvami ali 

zadrži 30 sekund. 
Vsako krepilno vajo izvajaj z 12 ponovitvami ali 

zadrži 45 sekund. 
Vsako krepilno vajo izvajaj z 12 ponovitvami ali 

zadrži 1 minuto. 

 

 

Spodaj je predstavljen IZMIŠLJEN PRIMER športne vadbe povprečnega učenca. 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 bil aktiven 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 zadal 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.  

 

 

Priimek in ime, razred SREDNJI NIVO 

 NAČRT VADBE TRAJANJE POČUTJE OPOMBE 

Ponedeljek, 11.5.2020 Kolo sreče 2 20 minut Boleče mišice  

Torek, 12.5.2020 Intervalna vadba (srednji nivo) 30 minut Lahko bi še…  

Sreda, 13.5.2020 Počitek    
Četrtek, 14.5.2020 TABATA 30/15 ali krožna vadba 10 minut Prijetno utrujen  

Petek, 15.5.2020 FARTLEK (srednji nivo) 35 minut Sproščujoče  

Sobota, 16.5.2020 Daljši, neprekinjen tek    

Nedelja, 17.5.2020 Počitek ali vzpon na bližji hrib 60 minut Brez težav  
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