
DELO NA DALJAVO ŠPORT 7. razred 
6.4.2020 – 10.4.2020 

 
Navodila bodo posredovana enkrat tedensko za dve uri, tudi preko spletnih učilnic. Ves čas 

upoštevajte kar smo napisali pod splošna navodila. 

 

1. Ura: 

- Lahkoten tek v naravi 5 minut (ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov) 

ali tek na mestu 3 – 5 minut, lahko ob priljubljeni glasbi, če ne moreš v naravo.  

 

- Gimnastične vaje ob steni: 

  

  

Z obrazom smo obrnjeni proti zidu, izmenično z levico in desnico 

skušamo seči čim više.  

  

Enako kot pri prejšnji vaji, le da smo s hrbtom obrnjeni proti zidu.  

  

Z obrazom proti zidu z obema rokama hkrati skušamo seči čim više. 

Ponovimo, le da smo sedaj proti zidu obrnjeni s hrbtom.  

  

S hrbtom se naslonimo na zid, delamo odklone v desno in levo.  

  

Hrbet imamo tik ob zidu, roke so nad glavo, spustimo se v čim 

globji čep – pri tem hrbta ne odmikamo od stene.  

 

Hrbet imamo tik ob zidu, spustimo se v čep – pri tem hrbta ne 

odmikamo od stene, noge so pokrčene tako, da tvorijo pravi kot in 

zadržimo eno minuto. 



  

Z bokom smo obrnjeni proti zidu, z notranjo roko se naslonimo na 

zid, z zunanjo nogo močno zamahujemo naprej in nazaj.  

  

Stopimo en korak od zidu, z rokama se naslonimo na zid, tečemo na 

mestu.  

  

Stojimo tako kot pri prejšnji vaji, stegujemo in krčimo roke (delamo 

sklece). 2 x po 10 ponovitev, vmes malo premora. 

 

 

- TABATA vadba 
 

Opravi tabata (intervalno) vadbo po posnetku: Fortnite tabata, vaje izvajaš intenzivno 20 

sekund, nato 10 sekund počivaš. Lahko ponoviš 2 ali 3 celotne sklope, odvisno od tvojih 

sposobnosti. 

 

- Postopno umirjanje hodi na mestu in naredi osnovne raztezne vaje. 

 

e-gradiva: http://ucenje.nevron.si/ (omogočen morate imeti Flash predvajalnik): 
Pod zavihkom  - Gibanje za zdravje si oglej vsebine: 

- pomen vadbe  

- vplivi gibanja 

 

 

2. Ura 

 

- Opravi vadbo ob posnetku: 30 minutna vadba s hojo v prostoru, če imaš 

možnost pa zunaj pol urno vadbo izmenoma hoja, tek. 

 

- Opravi vaje za celostni stretching nog. 

 

e-gradiva: http://ucenje.nevron.si/ (omogočen morate imeti Flash predvajalnik) 
Pod zavihkom  - Gibanje za zdravje si oglej vsebine: 

- bodi FITT 

- vadba in srčni utrip 

https://www.youtube.com/watch?v=4v6Zcc1_tR0
https://www.youtube.com/watch?v=AxoVOxbQGqk
http://ucenje.nevron.si/
https://www.youtube.com/watch?v=enYITYwvPAQ
https://www.youtube.com/watch?v=1V1YWzBcXLA
http://ucenje.nevron.si/

