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PRAKTIČNE NALOGE ZA ŠPORTNI PROGRAM KRPAN- 5.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 5.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. Preskakovanje kratke kolebnice. 

2. Nogomet: udarec žoge z nogo. 
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OPIS NALOG ZA ŠPORTNI PROGRAM KRPAN za 5. razred 
 

 

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

Učenec opravi dva izleta. Cilja naj bosta različna. Hoje naj bo za štiri ure. En izlet naj bo 

celodneven. Če je le mogoče, naj bo cilj vzpona od 400 do 

500 višinskih metrov. Če ni mogoče opraviti izleta na želeno 

višino, ga opravimo na valovitem svetu. Ena etapa naj 

vsebuje približno tri četrt ure neprekinjene in nekoliko 

pospešene hoje. Najbolj smotrno je to opraviti v prvem delu 

izleta po začetnem ogrevanju s počasno in zmerno hitro hojo. 

Za hitrejšo hojo je treba učence ustrezno motivirati. 

 

 

 

PRESKAKOVANJE KRATKE KOLEBNICE-če ima otrok doma kolebnico 

Kolebnico, ki je v začetnem položaju za nogami, učenec zavrti nazaj navzgor in nad glavo 

naprej ter nato z njo v isti smeri 15 krat zakroži ter jo pri tem vsakokrat sonožno preskoči. 

Učenec vrvico preskakuje z medskoki ali tako, da preskoke povezuje enega za drugim brez 

medskokov. Učenec je nalogo opravil, če je 

15 krat povezano preskočil krožečo 

kolebnico. Dotik kolebnice z nogami ni 

napaka, če vrvica kljub dotiku še naprej 

kroži in jo učenec pri naslednjem vrtljaju 

lahko preskoči. Učenec lahko nalogo 

opravlja, kolikokrat hoče. 

 

 

 

 

NOGOMET – UDAREC ŽOGE Z NOGO-če ima učenec doma žogo 

Dva metra od navpične ravne čvrste stene narišemo na tla črto. Učenec stopi za črto in udarja 

žogo z nogo proti steni. Odbite žoge lahko ustavlja samo z nogo. Udarec je lahko s poljubnim 

delom stopala. Učenec črte ne sme prestopiti, lahko pa udari žogo, ki je obstala na črti ali 

nekoliko pred njo. Uporabljamo odbojkarsko žogo. Nalogo opravljajo tudi deklice. 

Učenec je nalogo uspešno opravil, če je bil od desetih poskusov vsaj 7 krat 

uspešen, to je, če: 

- se je žoga odbila od stene do njega in jo je nadzorovano ustavil, 

- žoga ni ostala v prostoru med črto in steno ali ni ušla po prostoru, 

- učenec med opravljanjem naloge ni prestopil črte. 

 

 

 

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


