
TELESNA VZGOJA 
OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

 

Šolska telesna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in 

odnosov med posamezniki. Zato si prizadevamo, da z izbranimi cilji, vsebinami, metodami in oblikami dela prispevamo k skladnemu 

biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, sprostitvi in kompenzaciji negativnih učinkov večurnega sedenja. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga 

vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim načinom življenja bo tako lahko skrbel 

za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 

 
 

INDIKATOR KOMPETENCA SPLOŠNI CILJI VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Telo v prostoru in 

času 

Učenec 

- si pridobi zdrav občutek samozavesti in 

zaupanje vase. Se zaveda svojega telesa in 

izboljšuje svoje telesne sposobnosti. 

- obvlada svoje telo v času in prostoru. 

Pospeševanje čutno zaznavnih zmožnosti 

(zaznava, analiza, izbira). 

Spoznavanje svojega telesa v celoti in 

posameznih delov telesa v mirovanju in 

gibanju. 

Postopno ustvarjanje slike telesne sheme. 

Obvladanje svojega telesa v prostoru in 

času (globalna in fina motorika). 

Krepitev in urjenje osnovnih motoričnih 

shem: hoja, tek, skok, kotalenje, 

plazenje, lazenje, plezanje, sprejemanje 

in metanje. 

Preko igre otrok: 

 - pospešuje čutno zaznavne 

zmožnosti 

- spoznava posamezne dele telesa 

ter svoje telo v celoti 

- v ritmu hodi, teče in poskakuje 

 

 

 

 

Govorica telesa 

kot oblika 

sporočanja in 

izražanja 

Učenec 

- razvije občutke zadovoljstva ob obvadanju 

telesa in izražanju z gibanjem tudi ob glasbeni 

spremljavi. 

- razvije sposobnosti telesa za nejezikovno 

sporočanje (z gibi, s kretnjami, z mimiko). 

- Povezuje gibanje s sporočilnimi zmožnosti 

telesa, z dramatizacijo in glasbo.  

 

Izvirno in ustvarjalno uporabljanje 

telesne izrazne zmožnosti tudi med 

dramskimi nastopi. 

Posredovanje čustvenih vsebin z 

govorico telesa. 

Izdelovanje enostavnih koreografij in 

ritmičnih sekvenc ob glasbi. 

 

S pantomimo (tudi ob glasbeni in 

ritmični spremljavi) učenec 

ponazarja predmete, živali, rastline, 

pravljične junake, pa tudi 

razpoloženja, občutke. 

Razvije in izvede preprosto 

zaporedje premikov ali preprosto 

individualno in skupinsko 

koreografijo. 



 

INDIKATOR KOMPETENCA 
SPLOŠNI CILJI 

VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Igre, šport, pravila 

in fair play 

Učenec 

- pozna in pravilno uporablja pravila in 

tehnične elemente nekaterih elementarnih, 

ljudskih in športnih iger ter športnih disciplin. 

- aktivno sodeluje pri igrah tudi tekmovalnega 

značaja in sodeluje s sošolci; 

- upošteva pravila tekmovalnih iger; športno 

sprejme poraz in z ravnovesjem doživi 

zmago, s spoštovanjem do porazencev; 

- spoštuje drugačnost in kaže občutek 

odgovornosti. 

- razume koristnost športa in kakovostnega 

preživljanja prostega časa. 

Razvijanje čuta za pravilne medsebojne 

odnose, potrebo po pravilih in 

upoštevanje teh. Spodbujanje osebne 

iniciative in zmožnosti reševanja 

problemov. 

Elementarne igre, štafetne igre, 

ljudske igre, športne igre 

Aktivno sodelovanje vseh učencev 

pri igri, upoštevanje pravil in 

navodil. 

Zdravje, dobro 

počutje, 

prevencija in 

varnost 

Učenec 

- pozna in deluje v skladu s temeljnimi 

varnostnimi standardi za sebe in druge. 

- pozna zdrav način življenja (telesna nega, 

zdrava prehrana, ravnovesje med učenjem, 

športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, 

odpornost proti boleznim ter sposobnost 

prenašanja naporov, kompenzacija negativnih 

učinkov sodobnega življenja), 

 

Ravnati se v skladu s preprečevanjem 

nezgod in zagotavljanjem varnosti v 

različnih življenjskih okoljih. 

Prepoznati razmerje med prehrano, 

telesno vadbo in zdravjem;  

Ustrezna uporaba telovadnega 

orodja. 

Gibanje v telovadnici in drugih 

prostorih. 

Notranja in zunanja evakuacija. 

Pravilna telesna drža. 

Vaje za raztegovane telesa. 

Skrb za osebno higieno. 

Zdrava prehrana: zajtrk, malica, 

kosilo, večerja – uravnovešeno 

uživanje hrane. 

Zdravju škodljiva živila in zdrava 

prehrana. 

 


