Neobvezni izbirni predmet ŠPORT (NIP ŠPO) za 4., 5., 6. razred
ZAKAJ IZBRATI DODATNO URO ŠPORTA?
V DANAŠNJEM ČASU, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave
prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa (računalnikinternet, televizija, …), ima ŠPORTNA DEJAVNOST V ŠOLI poseben pomen za zdrav razvoj
odraščajočih učencev. STROKOVNJAKI POUDARJAJO, da strokovno vodena, dovolj intenzivna,
kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko NEVTRALIZIRA NEGATIVNE POSLEDICE
DANAŠNJEGA, pretežno sedečega, življenja in neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih
mladih generacij.
Gibanje ima številne POZITIVNE VPLIVE na ZDRAVJE človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v
obdobju odraščanja. S primerno športno vadbo vplivamo na PRAVILNO TELESNO DRŽO;
razvijamo KOORDINACIJO GIBANJA, VZDRŽLJIVOST, MOČ, HITROST in GIBLJIVOST; učinkovito
uravnavamo TELESNO TEŽO in KOLIČINO PODKOŽNEGA MAŠČEVJA, pripomoremo h GRADNJI
KOSTNE MASE in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja. Izvajanje
raznolikih športnih dejavnosti omogoča pridobivanje gibalnih kompetenc, kar predstavlja eno od
najpomembnejših razvojnih nalog v otroštvu in mladostništvu.
Raziskava, katero so naredili na Univerzi na Primorskem, je pokazala, da so učenci, ki so bili
vključeni v vsaj pet ur tedenske vodene športne vadbe, bili učinkovitejši in uspešnejši tudi pri
drugih predmetih.
Tudi longitudinalna raziskava, katera se že skoraj štirideset let izvaja v Sloveniji in meri
funkcionalne in antropometrične spremenljivke, kaže na to, da se v generaciji današnjih slabšajo
funkcionalne sposobnosti predvsem aerobne (daljši teki) in povečuje se telesna teža ter kožna
guba. Vse to gre pripisati sodobnemu življenjskemu slogu.
OBSEG IN STRUKTURA PREDMETA
– Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v vsakem razredu drugega vzgojnoizobraževalnega obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka.
– Pouk poteka ENKRAT TEDENSKO v okviru rednega urnika.
Pri izbirnem predmetu šport učencem ponudimo različne gibalne spretnosti in športna znanja, ki
jih ne vključuje redni program, so pa pomembne za zanimivo in kakovostno preživljanje prostega
časa.
S tem DOPOLNJUJEMO OSNOVNI PROGRAM PREDMETA ŠPORT, SKUPAJ PA PREDSTAVLJATA
OBOGATENO CELOTO.
Neobvezni IZBIRNI PREDMET ŠPORT zato VKLJUČUJE PREDVSEM TISTE VSEBINE, ki v tem
starostnem obdobju UČINKOVITO VPLIVAJO NA TELESNI IN GIBALNI RAZVOJ UČENCEV,
spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika ŠPORTNO-REKREATIVNIH UČINKOV
pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.
Z Izborom zanimivih vsebin bomo omogočili, da učenci spoznajo VPLIVE RAZLIČNIH GIBALNIH
DEJAVNOSTI NA ZDRAVJE in razumejo POMEN TELESNE IN DUŠEVNE SPROSTITVE, s
sodelovanjem v skupini pa pridobivajo tudi ustrezne SOCIALNE SPRETNOSTI.
Vse pomembnejše poslanstvo pa je tudi OBLIKOVANJE TEMELJNIH VREDNOT, kot so strpnost,
solidarnost, sodelovanje, odgovornost, delavnost, samoobvladovanje, disciplina, spoštovanje
pravil, poštenost, kritično mišljenje, predvidevanje posledic lastnih dejanj, odnos do narave.

Učijo se, da je njihov napredek odvisen predvsem od njihovega prizadevanja, pridobivajo
samozavest, hkrati pa se naučijo ovrednotiti svoje sposobnosti in prepoznati omejitve ter tako
razumeti in spoštovati različnost med ljudmi.
OSNOVNE ZNAČILNOSTI BIOLOŠKEGA RAZVOJA OTROK V DRUGEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM
OBDOBJU SO: začetek intenzivne rasti mišic; stopnja razvitosti koordinacije gibanja, ki omogoča
usvajanje sestavljenih gibalnih struktur; primerna intelektualna razvitost za sprejemanje
skupinskih navodil; socialna razvitost za vzpostavljanje odnosov s sovrstniki in zaradi gibalno
pasivnih obremenitev v šoli VIŠEK TELESNE ENERGIJE, KI SE LAHKO USPEŠNO SPROŠČA V
ŠPORTNI DEJAVNOSTI.
To obdobje je primerno za učenje bolj zapletenih gibalnih vzorcev, ki so podlaga za razvoj gibalne
inteligentnosti posameznika in pomembno prispevajo k njegovi gibalni kompetentnosti.
PROGRAM VKLJUČUJE DEJAVNOSTI TREH SKLOPOV:
- športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti,
- športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti
in ustvarjalnosti,
- športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik moči.

VSEBINE:
DEJAVNOSTI NA SNEGU
Igre na tekaških smučeh; hoja in tek na tekaških smučeh; štafetni teki; daljši pohod na
tekaških smučeh .
Sankanje (z vlečenjem sani navkreber).
HOKEJSKE IGRE
Prilagojene igre (uporaba različnih palic in različnih žogic, na rolerjih, pozimi tudi z
drsalkami).
Osnovne prvine hokejske igre (brez rolerjev, na rolerjih, z drsalkami, na travi).
IGRE Z LOPARJI
Igre z različnimi prilagojenimi pripomočki (baloni, žogice različnih velikosti, teže in trdote,
loparji različnih velikosti).
Drža loparja; osnovne tehnične prvine v posameznih igrah.
ŽOGARIJE
Elementarne igre z žogami.
RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI

Hoja v različne smeri po ožjih površinah (napeti vrvi, več vrveh, gredi, traku ipd.); hoja s
hoduljami.
Različni enonožni in sonožni poskoki na ožji površini (tudi s kolebnicami, obroči).
Spretnostna vožnja s kolesom (kolesarski poligoni).
Vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, žogah, vozičkih.

ROLANJE
Gibalne naloge v osnovnem položaju na rolerjih (rolanje naprej in nazaj, prestopanje
naprej); načini varnega zaustavljanja.
Elementarne igre na rolerjih; spretnostni poligoni (rolanje med ovirami in pod njimi,
slalomska vožnja, prestopanja itn.)
AKROBATIKA
Premagovanje orodij kot ovir (poligoni in štafete); različna lazenja in plazenja; akrobatske
raznoterosti; dvigi in postavljanje človeških piramid.
Prevali naprej in nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje, tudi v
kombinacijah in na kup mehkih blazin.
Stoja na lopaticah z različnimi položaji rok in nog.
Akrobatske prvine skozi oporo na rokah: premet vstran, plezanje v stojo na rokah ob
letveniku, stoja na rokah s pomočjo ali varovanjem.
SKOKI
Sonožni in enonožni poskoki v različne smeri (naprej, nazaj in v stran); zajčji poskoki;
skakalni poligoni; različni skoki z višine; več skoki s pomočjo koordinacijske lestve.
Različna poskakovanja/preskakovanja: ristanc, polž, gumitvist, male in velike kolebnice.
Naskoki na kup blazin in na skrinjo v različne opore; raznožka čez večnamenske blazine
samostojno in čez kozo s pomočjo ali varovanjem.
Skoki z male prožne ponjave.
PLEZANJA
Plezanje po različnih plezalih in zviralih (v športni dvorani in na prostem); plezalni poligoni
(plezanja, ročkanja, visenja, guganja).
Plezanje po nižji umetni plezalni steni v različne smeri (varovanje z debelimi blazinami).
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