
3 razred

TELO V PROSTORU IN ČASU

UČNI SMOTRI    VSEBINE / DEJAVNOSTI KOMPETENCE Medpredmetna povezava ter 
povezava z osnovno šolo

Biti  zmožen  uporabljati  in  prikazati 
drugim  spretnosti  za  izvajanje 
tehničnih prijemov v raznih športnih 
disciplinah.
Biti  zmožen  uprabljati  pridobljene 
motorične  izkušnje  za  rešitev  novih 
ali nenavadnih preizkusov.
V  vsakem  športnem  nastopanju 
uporabljati in povezovati prostorsko-
časovne spremenljivke za realizacijo 
tehničnih gest v športnih situacijah.
Orientirati  se  v  naravnem  ali 
umetnem  okolju  s  pomočjo 
specifičnih  pripomočkov.  (kompasa, 
zemljevida).
Razvoj  gibalnih  in  funkcionalnih 
sposobnosti.
Pridobivanje številnih in raznovrstnih 
športnih znanj.

OSNOVNA MOTORIKA
a) Praktične vsebine
-  naravne  oblike  gibanja,  naloge  in  igre  za 
razvoj  skladnosti  gibanja,  moči,  hitrosti, 
koordinacije,  ravnotežja,  gibljivosti  ter 
vzdržljivosti;
-  igre  z  različnimi  vzgojno-izobraževalnimi 
cilji  (razvoj  gibalnih  in  funkcionalnih 
sposobnosti,  ogrevanje  in  umirjanje, 
spopolnjevanje  gibalnih  znanj,  razvijanje 
ustvarjalnosti,  medsebojna  pomoč, 
socializacija, razvedrilo)

b) Teoretične vsebine
-  osnovne gibalne sposobnosti;
- pomen kondicijske pripravljenosti kot enega 
od dejavnikov zdravega življenjskega sloga.

ATLETIKA
a) Praktične vsebine
- štafetni teki, predaja štafetne palice v hoji in 
teku, starti iz različnih položajev, hiter tek z 
visokega in nizkega starta, daljši tek v naravi 
v  pogovornem  tempu,  fartlek,  vaje  za 
spopolnjevanje  tehnike  teka,  skakalni 
poligoni in štafete,  skok v daljino s krajšim 
zaletom  z  odrivne  cone,  skok  v  višino  s 
krajšim  zaletom  s  prekoračno  tehniko  čez 
elastično  vrvico ;  met  vortexa  z mesta in  s 
kratkim zaletom ; met težke žoge na različne 
načine.

- spopolnjuje tehniko teka.
- zna skočiti z mesta v daljino, skočiti v daljino 
s kratkim zaletom, skok v višino s prekoračno 
tehniko, vaje za tehniko flop, metati  žogico  z 
zaletom, suvanje težke žoge.
-  sposoben je  dolgotrajnega  teka v lahkotnem 
pogovornem tempu ,fartlek.

Teoretične vsebine 
- osnovni atletski pojmi: 
tekališče,  start,  cilj,  odrivna  noga,  odrivno 
mesto, prestop. Povelja za visoki in nizki start. 
Merjenje  z  metrom  in  štoparico.  Merjenje 
srčnega utripa.
- razume vpliv športa in redne vadbe na zdravje 
in dobro počutje.

-

Povezave z naravoslovjem, matematiko 
in glasbo.
»Šola v naravi« - prepletajo se vsebine 
športa,  naravoslovja,  družboslovja, 
glasbenega  in  likovnega  izražanja.  Za 
vse razrede.
Orientiring.



GOVORICA TELESA KOT OBLIKA 
SPOROČANJA IN IZRAŽANJA

UČNI SMOTRI
Učenec

VSEBINE / DEJAVNOSTI KOMPETENCE Medpredmetna povezava ter 
povezava z osnovno šolo

Pozna in izvaja enostvne tehnike telesne 
govorice, tako da se individualno, v paru 
ali  v  skupini  ponazarjajo  pojmi, 
razpoloženja preko vzgibov in figur.
Zna  dešifrirati  kretnje  šošolcev  in 
nasprotnikov  v  igralnih  in  športnih 
situacijah.
Uspešno  razpozna  sodnikove  kretnje  v 
izvezi z izvajanjem pravilnika igre.

Kompleksi  gimnastičnih  vaj. 
Premagovanje  orodij  kot  ovire,  poligoni, 
štafete.  Drobno  orodje  (žoge,  kolebnice, 
kiji, obroči, ovire). 
Povezovanje elementov v sestave.
Akrobatika:
prevali,  stoja  na  rokah  z  varovanjem, 
preskoki čez kozo, vaje na švedski lestvi.
Vaje za pravilno držo.
Vaje  za  razvoj  spretnosti,  koordinacije, 
orientacije v prostoru.

Pravilno  in  samostojno  izvede  kompleks 
gimnastičnih vaj, akrobatika : varno in tekoče 
izvede  preval  naprej  in  nazaj,  koordinirano 
hodijo  po  nizki  gredi,stoja  na 
lopaticah,povajalke,  premet  v  stran  stoja  na 
rokah- zna upoštevati glavna načela varnosti.
Izvajati različne sestavljene gibalne naloge tudi 
ob glasbeni spremljavi.

Pozna  športna  orodja  in  rekvizite,njihovo 
poimenovanje in varno uporabo.

Upošteva  glavna  načela  varnosti.(medsebojna 
pomoč),pomen in skrb za pravilno telesno držo.

Povezava z glasbeno vzgojo
(spoznati pomen ritma in tempa v 
gibanju)
matematika, naravoslovje.
(spremljanje  srčnega  utripa, 
merjenje s štoparico in metrom)

IGRE, ŠPORT, PRAVILA IN FAIR 
PLAY

UČNI SMOTRI VSEBINE / DEJAVNOSTI KOMPETENCE Medpredmetna povezava ter 
povezava z osnovno šolo

Obvladati  raznovrstne  koordinacjiske 
sposobnosti ter jih prilagoditi situacijam, ki 
se  pojavijo  med  igro,  na  izviren  in 
ustvarjalen  način,  tudi  s  predlaganjem 
variant.
Sodeluje  kot  predagatelj  pri  izbiri  in 
uresničitvi  strategij  igre  in  pokaže 
sodelovalno obnašanje.
Poznati  in  pravilno  izvajati  pravilnik 
športnih iger in prevzemati vlogo sodnika.
Odgovorno  voditi  tekmovalne  situacije 
med tekmami in izven s samoobvladanjem 
in spoštovaje drugih v primeru zmage kot 
poraza.

Odbokja
Spopolnjevanje  osnovnih  in  tehničnih 
elementov:
zgornji in spodnji odboj, servis, sprejem 
servisa, napadalni udarec. Igra 2:2, 3.3. 
na različnih velikostih igrišča. Igra 6:6
Košarka:
Spopolnjevanje  osnovnih  tehničnih  in 
taktičnih  elementov  (vodenje  s 
spremembo  smeri  in  ritma,  podaje, 
dvokorak,  met.  Obramba  proti  metu, 
prodoru in vtekanju. Igre na en koš 1:1, 
2:2 ter na dva koša 3:3 ,4:4 ,5:5.
Nogomet:
Spopolnjevanje  osnovnih  tehničnih 
elementov :
poigravanja,  sprejemanja,  vodenja, 
sprejemanja,  udarjanja.  Osnovni 
tehnični elementi brez žoge (odkrivanje, 
varanje).
Igra 4:4 na dvoje vrat.
Igra  med  dvema  ognjema  in  druge 
skupinske igre.
Osnove tehnike namiznega tenisa.

Pozna  osnovna  pravila  odbojke,  košarke, 
nogometa in namiznega tenisa .
Pozna osnovne značilnosti posameznih športov.
Spopolnjuje tehniko in taktiko športnih iger do 
stopnje, ki omogoča učinkovito igro.
Razvija pozitivne vzorce športnega obnašanja, 
medsebojnega  sodelovanja  in  sprejemanja 
drugačnosti (fair play).

Matematika,  zemljepis,  zgodovina, 
naravoslovje.



ZDRAVJE, DOBRO POČUTJE, 
PREVENCIJA IN VARNOST

UČNI SMOTRI VSEBINE / DEJAVNOSTI KOMPETENCE Medpredmetna povezava ter 
povezava z osnovno šolo

Zavedati se morfoloških sprememb, ki so 
značilne za puberteto in s prizadevnostjo 
izvajati    predlagan  delovni  načrt  za 
izboljšanje svojih dosežkov.

Razporediti  lastne  moči  v  skladu  z 
zahtevano dejavnostjo ter  ob zaključku 
dela izvesti metodike za kontrolo dihanja 
in mišične sprostitve.

Razvrstiti,  uporabiti in pospraviti orodja 
in biti pri tem pozoren na svojo varnost 
in na varnost drugih.

Vesti se primerno tako, da  se zagotovi 
varnost  sebi  in  sošolcem  tudi  v 
potencialno nevarnih okoliščinah.

Trenirati za izboljšanje fizične kondicije 
in ohranjanje dobre ravni zdravja.

Poznati in zavedati se škodljivih učinkov 
raznih poživil, nedovoljenih snovi,  ki 
povzročajo oblike odvisnosti (doping, 
mamila, alkohol).

Vaje za pravilno telesno držo, pomoč in 
varovanje.
Razvijanje  funkcionalnih  sposobnosti 
(aerobna  vzdržljivost)  in  motoričnih 
sposobnosti  z  različnimi  nalogami, 
rekviziti,  igrami  tudi  ob  glasbeni 
spremljavi.

Varnost  pri  pohodništvu,  plavanju  in 
smučanju.

Razvija samozavest in vztrajnost.
Razvija  higienske  navade  povezane  z 
vadbo  (umivanje  po  njej),   pomen 
ustreznega  oblačila  in  ogrevanja  pred 
vadbo.
Oblikuje  odgovoren  odnos  do  lastnega 
zdravja z rednim ukvarjanjem s športom v 
prostem  času.  Spozna  pomembnost 
zdrave prehrane.
Oblikuje  spoštljiv  in  kuturen  odnos  do 
narave okolja kulturne dediščine.

Prometna  vzgoja,  varnost  v telovadnici 
kot na cesti, zdrava prehrana.
Matematika, zemljepis, zgodovina,
naravoslovje.


