
ŠPORTNI 
DAN 
NA 

DALJAVO :)
 
 

1. IN 2. RAZRED

OSNOVNA ŠOLA 
OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE  

1.



TEK - POHOD,
PREVERJANJE GIBALNIH
SPOSOBNOSTI,
SKRB ZA ZDRAVJE.

     TEMA ŠPORTNEGA DNE:
 

 
 

             OSTANITE ZDRAVI IN FIT! 



Dragi učenci.
 
V ČETRTEK, 23. 4. 2020, bomo izvedli športni dan na daljavo. Nekaj posebnega,
drugačnega, inovativnega bo ta dan dejavnosti! 
Mislite, da nam bo uspelo?
Se že veselite?
 
SKUPAJ ZMOREMO, pa čeprav vsak na svojem domu, v svojem okolišu, s pomočjo
družinskih članov, z malo domišljije in z VEEEELIKO dobre volje :).
 
ŠPORTNI DAN BOMO RAZDELILI NA 5 delov:
- priprava ZDRAVEGA ŠPORTNEGA ZAJTRKA,
- ogrevanje s tekom v kombinaciji s hojo, gimnastične vaje, vaje za moč, priprava
na meritve, 
- izvedba meritev za športno vzgojni karton in vpis rezultatov,
- izdelava medalje,
- izpolnitev anketnega vprašalnika. 
 
PROSIM VAS, DA SE MED IZVAJANJEM NALOG DRŽITE VSEH PRIPOROČIL V ČASU
EPIDEMIJE.
 
 



Izpostavimo najpomembnejše ukrepe: izogibajte se
javnih površin, stiku z vsemi, ki niso člani vaše
družine, ostajajte na področju svoje občine. 
Za izvajanje vseh športnih aktivnosti pa je
pomembno predvsem to: telovadite samo, če ste
zdravi in brez poškodb, bodite primerno oblečeni in
obuti, pijte dovolj tekočine, poslušajte svoje telo (ne
pretiravajte), primerno pripravite prostor za vadbo
(odstranite vse nevarne, ostre predmete… V naravi
bodite še posebej pozorni na podrta drevesa, suhe
veje, ki lahko padajo, ovire na tleh… Bodite previdni
tudi z vsem orodjem in opremo, ki jo boste
uporabljali. Za vse učence je priporočljiva prisotnost
odrasle osebe v vseh fazah športnega dne, zato lahko
športni dan izvedete tudi popoldan, če so starši
dopoldne morebiti v službi. 

Ker je športni dan obvezna aktivnost za vse učence, vas prosim, da učiteljicama
posredujete vsaj pet fotografij (iz vsakega dela po eno ali dve), rezultate in
izpolnjen vprašalnik, ki ga najdete na koncu navodil. Šele s tem ste opravili
nalogo - športni dan.



 Preden se odpravite na pohod, dobro in zdravo zajtrkujte. PRIPRAVITE SI PRAVI
ŠPORTNI ZAJTRK. Ne pozabite na fotografijo vašega zajtrka.

DOBRO PREBERITE NAVODILA ZA IZVEDBO:
 

1.

 
 
 



 
  PO ZAJTRKU POČAKAJTE POL URE, DA SE VAM HRANA POLEŽE, NATO SLEDITE

NAVODILOM SPODAJ.
 

1. Oblecite in obujte se primerno za TEK/ pohod, imejte več plasti oblačil, da se lahko,
ko vam bo toplo, slečete in ko se ohlajate, nazaj oblečete. 
 
2. Za cilj TEKA/ pohoda si izberite gozd ali travnik, kjer boste našli tudi kakšen štor,
podrto drevo in podobno. 
 
3. Priporočam vsaj 15 MINUT TEKA oziroma pol ure pohoda v eno smer. Pomembno
je, da med potjo spoštujete naravo, kar pomeni, da vse smeti odnesete s seboj
domov, ne vznemirjate živali, ne uničujete rastlinja, spoštujete tudi privatno lastnino.
Na poti ne pozabite opazovati prebujanja narave, ptičjega petja, lepot domačega
kraja…. 
 
4. Ko najdete primeren prostor v/ob gozdu, se najprej ogrejete z gimnastičnimi
vajami.





 
 
 
Preden se odpravite nazaj proti domu, poiščite kakšno vejo, kamen,
grmiček ali kaj podobnega in naredite še nekaj sonožnih poskokov
levo/desno ali naprej/nazaj čez oviro. 
 
Ne pozabite na fotografijo (ali dve) vašega ogrevanja.

Tako, sedaj pa ZARES še tek/ hitra hoja proti domu!
 
DOMA SLEDI ODMOR 10 MINUT. 
 
NE POZABITE NA PIJAČO!
 
 



Športno vzgojni karton doma: uf, to pa bo zabavno!
 
Vse teste izvajate v športni opremi in bosi. Pri določenih testih boste potrebovali
pomoč nekoga v družini.
 
Testi:
ATV - telesna višina: rekviziti: stena, podboj vrat, meter, svinčnik , ravnilo.
Postavite se ob podboj vrat. Nekdo v družini naj vam pomaga označiti oziroma
izmeriti vašo višino. Vzemite meter in izmerite od tal do črtice  v mm: npr. 1765. 
 
ATT - telesna masa: rekvizit - osebna tehtnica.
Stopite na tehtnico in si izmerite telesno težo. Rezultat napišite v kg in dkg,
npr. 456.
 
AKG - kožna guba: primemo se pri levem boku s palcem in kazalcem. Ocenimo
koliko znaša naša kožna guba trebuha v mm:  7 milimetrov je 07 ali centimeter in
pol je 15, tri centimetre je 30...
 
Če se je kožna guba v 14 dneh povečala, je to alarm, da začnete telovaditi.



TAPING: 
Rekviziti:
jedilna miza, stol, štoparica, dva okrogla podstavka, ki ju postavite na razdalji
enega metra (variante: na jedilno mizo narišite s svinčnikom dva kroga s
premerom 20 cm, lahko zložite dve kuhinjski krpi…)  in podobno. Saj veste kako
izgleda deska za merjenje tapinga. 
 
Opis naloge: sedete za mizo, slabšo roko položite na sredino med obema
krogoma, drugo roko pa na krog na nasprotni strani.
 
Na znak "zdaj" se z boljšo roko začnete, kar najhitreje, izmenoma dotikati obeh
krogov. Vsak dotik obeh krogov šteje eno točko. Čas testiranja je 20 sekund.
Štejete lahko sami ali pa vam pomaga kdo v družini.
Štejejo se le dotiki kroga na tisti strani, na kateri ste držali roko ob začetku
merjenja.
Nalogo naredite 2 krat, vpišite boljši rezultat.



SKOK V DALJINO Z MESTA
Rekviziti: preproga, ravnilo ali kakšen drugi pripomoček za označitev daljine skoka,
meter.
Naloga: odriv morate narediti z obema nogama hkrati. Ne smete se vzpeti na prste
ali poskočiti pred  odrivom. Opravite tri skoke, izmerite in  vpišite najdaljšega.
Merimo  najbližji odtis  pete od  črte odriva. Rezultat vpišete v cm: npr. 205.
 
OPORA V DESKI - PLANK
Rekviziti: preproga, podloga za jogo, štoparica.   
Opis naloge: lezite na trebuh na preprogo oziroma na drugo podlago. V širini ramen
se naslonite na podlahtnice, tako da roki tvorita kot 90 stopinj.
Dvignite telo. Dotik s tlemi je s podlahtmi in prsti nog.  Gledate v tla, hrbet mora biti
čim bolj raven, predvsem njegov spodnji del. Zadnjica naj bo napeta, tudi bokov ne
spuščajte. Noge morajo biti iztegnjene, napete,  stopala naj bodo tesno skupaj. 
Dihajte globoko in počasi.
Držite v tem položaju po vaših sposobnostih, vendar ne dlje kot 1 minuto.  Vpišite
čas v sekundah: 6 sekund = 006, 45 sekund = 045.



PREDKLON:
 
Nalogo izvajajte bosi, z  iztegnjenimi nogami in s počasnim drsenjem rok v
predklonu.
 
OCENA:
1.     V predklonu z rokami pridem do kolen.
2.     V predklonu s prsti pridem do sredine golenice.
3.     Pridem do skočnega sklepa - gležnjev.
4.     S prsti se dotaknem tal.
5.     Z lahkoto se dlanmi dotaknem tal.
 
PONOVITE 2 x. 
V kvadratka vpišete vašo oceno 01, 02, … 
BODI POŠTEN!
 
ČE SI DOBER, NAREDI FOTOGRAFIJO! :)



DVIGANJE TRUPA
 
Rekviziti:
podloga, štoparica. 
Naloga: ležite na podlogi s pokrčenimi nogami pod pravim kotom.
Namesto letvenika lahko uporabite sedežno garniture, fotelj ali pa vam kdo
drži stopala. Roke so prekrižane na prsih z dlanmi na nasprotnih ramenih.
Dvigujete se do seda, tako, da se s komolci dotaknete stegna, sledi
vračanje v ležeči položaj. S sredino hrbta se moraš dotakniti podlage. 
Nalogo delamo 60 sekund, v okenca pa napišemo število pravilno
izvedenih ponovitev.
Npr.: 9  ponovitev vpišemo 09, 36 ponovitev vpišemo 36 ...
 

SI PRAVILNO ŠTEL? :)



TEK NA 60 METROV: 
 
Rekviziti: štoparica.
Naloga:
izvajate visoki skiping (atletska abeceda) na mestu 10 sekund.  Štejete število
dvigov kolen v   določenem času. Za pravilen dvig se šteje, ko je stegnenica
pod kotom 90 ° glede na telo. 
Rezultat vpišete: 9 dvigov 009, 15 dvigov 015, 30 dvigov 030…
 
TEK NA 600 METROV:
 
Rekviziti : štoparica.
Naloga: na mestu tečete z dotikanjem pet zadnje plati – zametavanje (atletska
abeceda). Tako tečete ENO minuto in pri tem štejete kolikokrat ste se s
petama dotaknili zadnje plati. V razpredelnico vpišete število dotikov npr.: 009,
045, 111...



Splošna navodila: 
     
Teste opravite v enem dnevu.  Razpored izvajanja testov si naredite sami. 
Po opravljenih testih naredite stretching za vse mišične skupine.
 

 
POŠTENOST JE LEPA VRLINA! :)

 
 
Rezultate slikajte in jih skupaj s fotografijami in anketo
pošljite učiteljici športa.
 



IME IN PRIIMEK: __________________       RAZRED: ___________         
DATUM TESTIRANJA: ________________
 
REZULTATI:  
 
ATV - tel. višina:
ATT - tel. masa:
AKG - kožna guba:
TAP - taping:
SDM - skok v daljino z mesta:
PRE - predklon:
DT - dviganje trupa:
DESKA:
60 m: 
600 m:



Za tako odlično izveden športni dan si zaslužiš kolajno! NAREDI SI JO. 
BODI IZVIREN IN JO FOTOGRAFIRAJ!!!

 
Za konec športnega dne na daljavo izpolnite še kratek vprašalnik in ga
skupaj s fotografijami in z rezultati meritev pošljite učiteljici ŠPORTA.
 
ANKETA:
 
Koga si vzel s seboj na športni dan?
Katera vaja ti je bila najbolj všeč?
Napiši nekaj svojih občutkov o športnem dnevu na daljavo.
 
 
 
 



 
 
 LEP DAN ŠE NAPREJ!
 
 


