STABILIZACIJA – 1. tedenska ura športa

Priprava na vadbo ali motorično učenje se začne že takoj po rojstvu. Vzorce drže in osnovnih
gibanj, ki jih bo otrok usvojil v prvih letih življenja, bo prenašal naprej in jih bo kasneje težko
spreminjal. Vplivali bodo na njegovo gibanje in držo v odraslosti. Pri usvajanju pravilnih
gibalnih vzorcev pri otroku je najpomembnejše, kako močan in stabilen je njegov trup. V športu
stabiliziran trup ščiti športnika pred poškodbami. Vadba stabilizacije je več kot le vadba moči.
S treningom postanejo mišice močnejše, odzivi hitrejši, motorični programi pa racionalnejši ter
bolj usklajeni. Vadba stabilizacije je nujna priprava na katero koli vrsto športne vadbe.

Težavnost vaje stopnjujemo z zmanjševanjem podporne površine ter višanjem težišča. Na
primer, na boku bomo najprej začeli z vajami leže s pokrčeno spodnjo roko ter spodnjo nogo.
Nato bomo roko in nogo iztegnili, prešli v oporo na podlahti, dvignili boke ter zaključili z oporo
na dlani in gležnjih (slika). Na vseh stopnjah lahko vaje stopnjujemo, tako da zapremo oči ali
da se predhodno zavrtimo okrog svoje osi (ravnotežje).

VAJE:
-

dvigi trupa,
spuščanje in dviganje nog leže na hrbtu,
dvigi roke in noge na boku (slika na prejšnji strani),
dvig trupa leže na hrbtu (stopala ostanejo v stiku s podlago),
dvigi roke in noge v položaju opore na dlaneh ter kolenih (slika).

ODBOJKA – 2. tedenska ura športa

Uvodni del

Glavni del

NALOGA:
-

preizkusi se v nekaterih od ponujenih vaj.

IZBRANI ŠPORT (šport za sprostitev, 3. ura)

Namen izbranega športa je poglabljanje vsebin določenega športa. Učence pripeljati do
spoznanja, ki jim omogoča, da si v prostem času izberejo primerne vsebine. Otroci z več
športnimi izkušnjami in obsežnejšo športno aktivnostjo imajo bolj pozitivna stališča do športne
dejavnosti tudi v odraslosti.

Če izhajamo iz humanih vrednot športne vadbe, potem moramo upoštevati, da pozitiven pristop
k vrednotenju uspeha ali neuspeha pomeni, da uspeh in zmaga nista sinonima, kot tudi neuspeh
in poraz ne. To pomeni, da ja lahko uspešen, pohvaljen, nagrajen ali zmagovalec vsakdo, ki je
v tekmovanje ali preizkus vložil vse svoje znanje in se potrudil po svojih najboljših močeh. Ne
le na testu ali procesu vadbe, temveč si je prizadeval tudi doma. Torej je prevladujoč kriterij
uspešnosti napredek posameznika in ne vrednotenje, ki temelji na primerjavi z drugimi ali
absoluten kriterij časa.

NALOGA:
-

izvedi vsebino 1 športa po lastni presoji – IZBRANI ŠPORT. Predlagam šport, ki ga
boš izbral/a pri ocenjevanju (2 različni vaji in 1 teoretično vprašanje).

