
ATLETSKI MNOGOBOJ 

ŠPORTNI DAN 

Danes se boš preizkusil v različnih športnih izzivih. Pripravi si športna 

oblačila, obutev in vodo. Preden boš izvedel vaje, moraš narediti 

preglednico. Vzemi list papirja in jo prepiši: 

  

ŠPORTNA NALOGA NALOGA 
OPRAVLJENA  

OGREVANJE  

IZZIV S KOLEBNICO  

TEK  

SKOK V DALJINO Z 
MESTA 

 Izmeri skok v cm: 
______ cm 

IZZIV KOŠARKARJA  

IZZIV Z METOM ŽOGE  

RAZTEZANJE  

 

 

Najprej se bomo dobro ogreli, da ne bo prišlo do kakšne poškodbe. 

Vzemi svojo najljubšo žogo in vsako vajo ponovi  5 krat. 

  

  

KROŽI Z GLAVO, ŽOGO DRŽI V 

ROKAH 

KROŽI Z RAMENI NAZAJ, NATO 

ŠE NAPREJ, ŽOGO DRŽI V 

ROKAH. 

 



  

   

  

  

  

  

 

Sedaj pa si se zagotovo ogrel, kajne? Sledi prvi izziv. 

IZZIV S KOLEBNICO 

Pripravi si kolebnico, vrv,.. poskusi vsaj 5x preskočiti.. 

Najprej skoči sonožno z vmesnim skokom, brez vmesnega skoka, če je 

to zate enostavno,poskusi še skočiti nazaj =) 

Z ŽOGO V ROKAH SE 

ODKLANJAJ V DESNO IN 

LEVO. 

 
STEGNI NOGE, PRIKLONI SE 

NAPREJ IN ZAKLONI NAZAJ, 

ŽOGO IMEJ V ROKAH. 

 

ODKLONI SE V OBE SMERI K ENI 

IN DRUGI NOGI, ŽOGO KOTALI PO 

TLEH OD ENE K DRUGI NOGI. 

 

NAREDI POČEPE Z ŽOGO 

MED KOLENI. 

 

ŽOGO DRŽI V ROKAH IN 

SKOČI ČIM VIŠJE. 

 

ŽOGO DRŽI V ROKAH IN TECI NA 

MESTU ČIM HITREJE, MEDTEM 

PREŠTEJ DO 20. 

 



Odpočij se, popij malo vode. 

TEK 

Danes boš tekal malo drugače kot ponavadi. Prosi starše če imajo na 

telefonu štoparico, če lahko merijo tvoj čas in ti povedo kdaj bo 

preteklo 5 minut. Ker se znamo pri teku hitro utruditi, pazi, da si moči 

razporediš tako, da ne boš obupal nekje na sredini. Tečemo počasi, 

saj se nam nikamor ne mudi. Teci okrog blokov, hiše,..če ne gre 

drugače teči na mestu. 

Sedaj pa popij vodo. 

SKOK V DALJNINO Z MESTA 

Pripravi si meter, saj boš skočil tudi v daljino. Nariši črto (če boš skočil 

zunaj), če boš v dnevni ali kuhinji (si postavi zraven odskoka en 

predmet, kajti mami zagotovo ne bo vesela, če si boš začetek skoka 

označil s kredo), nato pa se odrineš sonožno – z obema nogama 

hkrati. Pomagaj si z zamahom rok ob telesu (se spomniš?) 

   

 

IZZIV KOŠARKARJA 

Pripravi si žogo. Vzemi kolebnico ali vrv in si jo v obliki kroga položi na 

tla.  Malo naprej (5 korakov) si s kredo ali kamnom na tla nariši krog. 

Žogo vodiš visoko z eno roko okrog kolebnice, naslednji krog jo vodiš 

nizko okrog kolebnice. Se ustaviš in žogo vržeš v krog, ki si ga narisal 

Ne pozabi izmeriti dolžino 

skoka 



na tla. Če pa imaš doma koš, pa lahko žogo vržeš na koš namesto v 

krog na tleh. 

Ne pozabi popiti malo vode. 

IZZIV Z METOM ŽOGE 

Pripravi si kocko (zagotovo imaš doma kakšno igro Človek ne jezi se) 

in žogo. Vrzi kocko. Število pik na kocki + prišteješ svojo starost, ti bo 

sporočilo kolikokrat boš žogo vrgel: 

- z eno roko ob steno (od stene se mora žoga odbiti enkrat) in jo 

ulovil, 

- z obema rokama v zrak in jo ulovi, 

- žoga se mora odbiti od tal in nato od stene, ter jo ulovi, 

- *obrni se s hrbtom proti steni in poskusi vržti žogo med nogami 

ob steno in se hitro obrni, da žogo uloviš, tokrat žoga lahko 

pade tudi na tla (težja vaja). 

*POZOR, pazi, da ne bo ob tej steni kakšnega stekla, da ne pride 

do nesreče. 

 

VAJE ZA RAZTEZANJE 

Izberi si 5 vaj za raztezanje in umiranje 

 



 

 

 


