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PRAKTIČNE NALOGE ZA ŠPORTNI PROGRAM KRPAN- 4.r 

(30.3. – 3.4.2020) 

 
Pozdravljeni učenci in učenke, 

prejšnji teden sem vam poslala teorijo in tudi test, ki se nanaša na teoretičen del športnega 

programa Krpan za 4.r. Nekaj učencev mi je poslalo rešen test in večina vas je bilo uspešnih 

in test rešilo  pravilno. Danes vam pošiljam opis praktičnih nalog, ki jih poskušajte narediti 

doma in si zabeležite, kaj ste naredili. Zaželjeno je, da vaje tudi poslikate. Kdor zna naj naredi 

Power Point športnih aktivnosti pri delu na domu. Vedno se pred izvajanjem športne 

aktivnosti ogrejte (gimnastične vaje od glave do pet in dinamično ogrevanje). Šele nato 

začnite izvajati zahtevano vajo. Na prvem mestu je varnost. Potrudite se, da zahtevano vajo 

naredite pravilno. Če ne zmorete in ne naredite, jo poskusite narediti večkrat, dokler vam ne 

uspe. Če vam danes ne uspe, poskusite jutri, pojutrišnjem… Ker ste mi nekateri  pisali, da ste 

že hodili, vas prosim, da si to zabeležite in bomo, ko se vrnemo v šolo, vpisali v knjižico. 

Sicer pa priporočam, da večurni pohod/izlet izvedete med vikendom, in da zraven povabite 

starše, brate, sestre. Seveda ni prepovedano, da na sprehod peljete tudi psa  

 

Učna tema ŠPORTNI PROGRAM KRPAN 

Metodična enota Osnovne naloge za športni program Krpan 

Cilji Poleg splošnih vzgojno izobraževalnih smotrov, ki jih ima športna vzgoja,  

ima športni program Krpan še te posebne namene:  

- obogatiti šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi;        

- poskušati je treba zajeti čim več tistih učencev, ki se ne vključujejo v 

dodatne športne programe, ker so v gibalnih oziroma športnih spretnostih 

manj uspešni ali ker iz drugih razlogov niso motivirani;               

- izrabiti množičen odziv na program Zlati sonček in ta zagon nadaljevati; 

- ne poudarjati razlik v spretnostih in zmogljivostih med učenci – vsak   

učenec je sam sebi merilo – cilj je preseči sam sebe. 
 

   

  

SPLOŠNO OGREVANJE: 

Lahkoten tek 3 minute – vmes hopsanje, 

zametovanje nog, grabljanje, prisunski  koraki 

v levo in desno. 

Gimnastične vaje 

 

 

 

GLAVNI DEL: 

Učenci bodo izvajali naslednje osnovne 

naloge za športni program Krpan: 

 

1. Premet v stran - kolo 

2. Osnovna podaja z zamahom nad ramo. 

3. Tek 6 min 

4. Osnovna podaja z zamahom  
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OPIS NALOG ZA ŠPORTNI PROGRAM KRPAN za 4. razred 

 

 

DVA IZLETA (predlagam, da to izvedete med vikendom skupaj z družino) 

Mraz naj ne bo ovira. Zaželjeno je, da ima izletna točka  

vsaj 200m višinske razlike. Če izlet na vzpetino ni 

mogoč, ga opravite v ravninskem delu. V vsakem 

primeru naj bo več kot dve uri hoje. Na ravninskem delu 

dve uri hoje ustrezata približno osmim kilometrom. 

 

 

 

 

PREMET V STRAN- KOLO 

Učenec iz stoje spetno ali snožno odnoži z levo (desno), odroči in usmeri pogled v levo 

(desno). Nato z levo (desno) nogo naredi korak v levo (desno), zamahne z desno (levo) nogo 

v stran, se skloni proti tlom, z levo (desno) rook opre na tla in hkrati z levo (desno) nogo 

odrine v stojo na lahteh raznožno. Brez postanka nadaljuje gibanje prek opore na desni (levi) 

roki, stopi z desno (levo) nogo na tla ter se zravna v stojo spetno ali snožno z rokami v 

odročenju. Takoj za prvim premetom 

spojeno poveže še drugega in tretjega.  

Učenec lahko dela premet v poljubno 

stran, nalogo pa je uspešno opravil, če je 

naredil premet v stran v skladu z 

gornjim opisom in če so se stopala 

gibala vsaj pod kotom 45 stopinj glede 

na oporišče rok na tleh. 

 

 

 

OSNOVNA PODAJA Z ZAMAHOM NAD RAMO-če ima otrok žogo 

Tri metre od ravne navpične stene iz trde snovi na tla narišemo črto. Učenec stopi za črto in 

15 krat zaporedoma vrže žogo v steno ter odbito žogo ujame. Dovoljen je le met z eno rook z 

zamahom nad ramo. Žogo ujame z obema rokama. Pri lovljenju se lahko pomika levo in 

desno, ne sme pa prestopiti črte na tleh. Tudi žoga mu 

ne sme pasti iz rok. Uporabljamo malo rokometno 

žogo ali podobno gumijasto, ki ni prelahka. Učenec je 

nalogo opravil, če je 15 krat zaporedoma na 

predpisan način vrgel žogo v steno in odbito žogo 

ujel ter pri tem ni prestopil črte. Če je učencu med 

opravljanjem naloge žoga padla na tla ali je prestopil 

črto, lahko opravlja nalogo od začetka. Učenec lahko 

opravlja nalogo kolikokrat hoče. 
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TEK 6 MINUT ZDRŽEMA V POGOVORNEM TEMPU 

Učenci tečejo  6 minut zdržema v pogovornem tempu. Tečejo lahko na umetni tekaški stezi 

ali v naravi. Če tečejo v naravi, mora biti tekališče pregledno. Omogočiti je treba, da sleherni 

učenec teče v tempu, ki si ga sam določi. Učenec se med tekom ne sme ustaviti ali hoditi, prav 

tako pa je treba preprečiti brezglavo dirko za boljšimi tekači.  

Učenec je nalogo uspešno opravil, če je tekel zdržema v tempu, ki si ga je sam izbral. 

 
 

 

 

 

 

Če ti ne uspe prvič, ne obupaj. Poskusi  večkrat. 
 

 


