
PRIPOROČILA ZA TELESNO VADBO- OBVEZNO PREBERI 

PRED ZAČETKOM VADBE!!! 

 Pri vseh telesnih dejavnostih upoštevajte splošna priporočila zdravnikov in 

oblasti, npr. higieno rok in kašlja, medosebno razdaljo, izogibanje stikov z ljudmi, ki 

kašljajo in kihajo. Vedno upoštevajte zadnja veljavna priporočila - npr. ko/če bo na 

nekem področju ali v celi državi odrejena izolacija (karantena), lahko izvajate vadbo le 

doma in greste peš, s kolesom ali skirojem le po nujnih opravkih.   

 Če ste lažje nenalezljivo bolni, se izogibajte vsem napornejšim vadbam. Kronično 

bolni poleg tega upoštevajte priporočila osebnega zdravnika. Če imate pogosto 

alergije, vadbo izvajajte zgolj doma.   

 Pri sumu na nalezljivo bolezen glede na trenutno zdravstveno stanje poskušajte 

ohraniti telesno dejavnost znotraj lastnega doma, torej sami.   

 Če zbolite za COVID-19, ne telovadite, dokler ne ozdravite.   

 Prepovedano je druženje in igranje skupinskih športov z ljudmi izven vašega 

gospodinjstva. Četudi je med igralci razdalja velika, je lahko prenašalec virusa žoga. 

Zato je najbolje, da se s temi športi ukvarjate samo v krogu članov gospodinjstva.  

 Plezala, tobogani in druga igrala (zlasti kovinska in plastična) na otroških 

igriščih ter naprave za fitnes na prostem lahko predstavljajo površino za prenos 

virusa, zato jih ne uporabljajte. V tem času naj otroci raje plezajo po drevju in 

ležečih deblih.  

 Starši, preprečite stike vaših otrok z drugimi otroki. Mladostnikom razložite 

nevarnost širjenja virusa zaradi druženja pri športu. 

 Telesno dejavnost izvajajte sami ali skupaj s člani vašega gospodinjstva, najbolje v 

naravi. Staršem priporočamo, da čas izolacije izkoristijo za družinsko športno 

dejavnost na prostem. Pojdite na izlet v gozd ali na najbližji hrib, iščite skriti zaklad, 

poskušajte se orientirati s pomočjo kompasa ali preprostih naravnih znakov, kolesarite 

ali se podajte na izlet s skiroji, rolkami ali rolerji. 

 Telesno dejavnost na odprtih površinah v soseski (parki, sprehajališča) izvajajte tako, 

da je razdalja do drugih ljudi najmanj 5 metrov. Če imate svoje dvorišče, najdite 

na njem možnosti za različne gibalne igre. 

 Organizirajte si vadbo doma. Prekinite svoj in otrokov oz. mladostnikov sedeči čas 

z gibalnimi odmori in gibalno vadbo na malem prostoru, pri čemer lahko kot 

pripomočke za vadbo uporabite priročne stvari (npr. vrv) in pohištvo, npr. za izvedbo 

nalog za mišično moč s pomočjo stola in mize. Pred in po vadbi dobro prezračite 

prostor. Umijte si tudi roke, če ste vadili v skupini s kom, ki se je dotikal istih 

površin. Če imate balkon ali teraso, lahko vadbo izvedete tudi na balkonu.  

 S prijatelji si prek socialnih omrežij izmenjajte podatke o svoji dnevni vadbi (številu 

korakov, intenzivnosti, vsebini) in zanimivih vadbenih vsebinah, ki jih najdete na 

spletu. Pri vadbi skušajte biti čim bolj inovativni. 

 Če živite skupaj s slabše mobilnimi, jim pomagajte, da se gibljejo po stanovanju in 

vsaj trikrat dnevno naredijo nekaj razgibalnih vaj in vaj za mišično moč; če je mogoče 

ob odprtem oknu ali na balkonu oziroma terasi. 

 Izogibajte se nevarnih športov, pri katerih bi lahko nastale poškodbe, ki bi še dodatno 

obremenile zdravstveni sistem. 

 Izogibajte se dolgotrajni naporni vadbi, saj ta v nasprotju z zmerno intenzivno vadbo 

kratkotrajno celo zmanjša odpornost na virusne in druge okužbe. 

Vir: https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2 
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Če si prebral-a priporočila lahko začneš. 

 

Vsaka športna vadba naj vsebuje ogrevanje, glavni del in zaključni del. Uporabljate 

vadbo glede na prostorske in materialne zmožnosti, pred vadbo se posvetujet tudi s 

starši. 

 

V nadaljevanju bo vadba razdeljena po sklopih, izbira vaj je poljubna, predlagamo, da 

vaje menjate za boljši učinek in pestrejšo vadbo. 

 

Pri vadbi si lahko pomagate z uporabnimi povezavami na koncu besedila. 

 

Želimo vam zdravja, primerno izbiro vaj in trajanja vadbe glede na lastne sposobnosti 

in počutje, ter zmerno telesno aktivnost. 

 

 

UVODNI DEL: 

 

DVIG TELESNE TEMPERATURE 

- Tek na mestu 

- Visoko dvigovanje kolen izmenično levo-desno koleno 

- Sonožni poskoki levo-desno 

- Sonožni poskoki naprej-nazaj 

- Enonožni poskoki levo-desno 

- Poskoki na mestu ena noga spredaj-druga zadaj izmenično 

- Poskoki s kolebnico 

 

DINAMIČNE VAJE ZA OGREVANJE 

- Polkroženje z glavo spredaj in zadaj 

- Kroženje z rameni naprej in nazaj 

- Kroženje v komolcih 

- Kroženje z rokami naprej in nazaj 

- Zasuki trupa 

- Odkloni trupa 

- Kroženje v bokih 

- Kroženje v kolenih 

- Kroženje v zapestjih in gležnjih 

- Zamahi z nogama naprej-gor 

- Predklon-zaklon trupa 

 

GALVNI DEL: 

 

PRIMERI VADBE: 

- Minuta za zdravje 

- Poskoki s kolebnico 

- Različni primeri vadbe s pomočjo posnetkov na spletu 

- Sprehod/tek v naravi (posvetovanje s starši in priporočila NIJZ!) 

- Kolesarjenje (posvetovanje s starši in priporočila NIJZ!) 

- Vaje za moč (roke, trup, noge) 

 



Roke: sklece ob steni, upogib komolca z bremenom (npr. žoga), dviganje bremena (npr. žoge) 

nad glavo, sklece zadaj na klopi/stolu/polici…  

 

Trup: dvig trupa leže na hrbtu, dvig rok in nog leže na trebuhu, opora na komolcih leže na 

hrbtu- dviganje nog, opora na komolcih leže na hrbtu- vozi kolo, leže na hrbtu-dotikanje 

stopal z dlanmi leva roka-desna noga, desna roka-leva noga, opora na komolcih spredaj-

mizica… 

 

Noge: počepi, dvigi na prste, izpadni koraki naprej in v stran, počepi v izpadnem koraku, sed 

ob steni, sonožni poskoki… 

 

ZAKLJUČNI DEL: 

 

- Raztezne vaje 

- Dihalne vaje 

 

DODATNO: 

V e-učilnici si lahko preberete tudi teoretične osnove posameznih športov. Športno zvrst 

prilagodite času, zmožnostim in zanimanju. 

 

Uporabne povezave: 

 

- https://www.youtube.com/channel/UCmjEAJHzBwVPZz8AV78QlxA 

Različni primeri preproste vadbe 

 

- https://www.youtube.com/channel/UCXLxfIfCot9G8yDS3UjMPIg 

Kanal OŠ Polzela s primeri različnih plesov in minut za zdravje 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw 

Dinamične vaje za ogrevanje #1 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=h2RACTUIC8M 

Dinamične vaje za ogrevanje #2 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=b4gDjGecMbg 

Dinamične vaje za ogrevanje #3 

 

 

Pripravil: aktiv športa 
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