
5.5.2020, TOREK 

ŠPORT 

 

 

 

Danes so na vrsti vaje z obroči. Če imaš obroč doma, bo super, če pa ne, potem si pomagaj 

tako, da zunaj na igrišču s kredo narišeš obroče ali pa vzameš kakšno očetovo majico, ki je 

ne potrebuje več in si oblikuješ krog, če boš naloge opravil/-a notri. Če nič od naštetega ni 

izvedljivo, si predstavljaj, da imaš pred seboj obroč in poskusi izvesti nekaj nalog. Važno 

je da se malo gibaš in poskrbiš za zdravo telo. 

 

 Ogrevanje z obroči 

Naloge: 

- čim hitreje poskoči v obroč in iz njega (10x) 

- steci do obroča in stopi vanj z levo nogo na razdalji 5 metrov (10x) 

- po eni nogi skači do obroča in nazaj, zamenjaj skočno nogo (10x) 

- po vseh štirih s trebuhom navzgor hodi okrog obroča, ko se utrudiš se usedi v obroč in 

malce počij  

- stopi v obroč, primi ga z obema rokama in ga dvigni v višino pasu in kroži z boki (10x) 

 

 Gimnastične vaje – priloga: 

 



 
 

 

 

 

 

 



 Vaje z obročem 

Za te vaje potrebujete obroč in prostor. Če imate možnost to izvesti, poskusite. Drugače si 

samo preberite, kako bi to lahko naredili v telovadnici. Oziroma, kako bomo to naredili, ko 

bomo v šoli. 

- Kotali obroč po igrišču/telovadnici, poskusi ga poganjati najprej z desno roko, nato pa še 

z levo. 

- Zakotali obroč naprej. Poskusi zlesti skozi kotaleči se obroč, na da bi se ga pri tem 

dotaknil. 

- Zavrti obroč tako, da se sam vrne nazaj (obroč vržeš naprej, pri tem pa ga z zapestjem 

zavrtiš nazaj). 

- Zavrti obroč tako, da se vrne nazaj k tebi. Ko se kotali proti tebi, ga raznožno preskoči. 

- Zavrti obroč na mestu z levo roko, z desno roko, v smeri urinega kazalca, nato še v 

obratni smeri. 

- Zavrti obroč. Kolikokrat ga lahko obtečeš, preden se ustavi? 

- Zavrti obroč na mestu. Dotakni se ene (dveh, treh) stene, preden se obroč ustavi.  

 

 Delo v paru z obročem ( če imaš ob sebi še koga, ki bi telovadil s teboj): 

- Partnerja stojita 10 m narazen. Hkrati zavrtita obroč, nato stečeta okrog partnerjevega 

obroča in nazaj do svojega, preden se ta ustavi. 

- Partnerja hkrati zakotalita drug drugemu svoj obroč. 

- Učenca stojita 4 m narazen, hkrati zavrtita svoja obroča, nato stečeta v obliki osmice  

  okrog obeh obročev. 

- Učenca zakotalita obroča drug proti drugemu. Nato stečeta vsak za svojim obročem in ju 

ujameta, preden padeta obroča na tla. 

 

Bi znal/-a narediti vse te vaje? Ni težko, kajne? Samo prostor potrebujemo. Sedaj si poglej 

posnetek, kako to počnejo prave gimnastičarke. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gp36js1icPY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYcw5Xp5B2g 

 

 

Če obroča nimaš in zgornjih vaj nisi uspel opraviti in da vsaj malo razmigaš svoje telo, 

izberi eno izmed naslednjih nalog: 

 

- Igre zunaj z bratcem ali sestrico (lovljenje, skrivalnice, igre z žogo) 

- Sprehod s starši po kakšni skrivni gozdni poti. 

- Vožnja s kolesom, skirojem, rolerji. Ne pozabi na čelado. 

https://www.youtube.com/watch?v=gp36js1icPY
https://www.youtube.com/watch?v=NYcw5Xp5B2g

