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VADBENI PROCES
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3.
OVREDNOTENJE
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CILJ VADBE
• Določitev ciljev je ključni element načrtovanja vadbe.
• Cilji so končne, merljive točke
• Cilji vplivajo na:
▫ vadbo (sam proces vadbe)
▫ rezultat vadbe (npr. spremembe v sposobnostih, uvrstitev na
tekmovanju …).

CILJ OPREDELJUJE VADBENI PROCES!
GLAVNI DEL VADBENEGA PROCESA
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POSTAVLJANJE CILJEV

SMART METODA DOLOČANJA CILJEV
S=specifičen; kaj želimo
Cilj naj bo specifičen, jasen in natančno opredeljen. To nas motivira.
Dovolj natančno povejmo, kaj hočemo (več denarja? Več kvalitetnega
časa z zakoncem?)
Za bolj natančno opredelitev cilja, si pomagamo s klasičnimi vprašanji:
•
•
•
•
•

a) kdo,
b) kaj,
c) kje,
č) kakšen,
d) koliko.
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SMART METODA DOLOČANJA CILJEV

M=merljiv; kdaj bomo vedeli, ali je cilj dosežen
Uporabimo merljive kazalce, številke. V primerih, ko govorimo o
denarju, o nazivu, kosih… merljive kazalce ni težko določiti.

SMART METODA DOLOČANJA CILJEV
A=dosegljiv; ali je v naši moči, da dosežemo cilj?
Imamo dovolj znanja? Ga lahko dosežemo, če mu damo najvišjo
prioriteto? Imamo dovolj časa?
Vsak pametno postavljen cilj mora biti tudi dosegljiv, sicer lahko da
izgubljamo čas in energijo.
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SMART METODA DOLOČANJA CILJEV
R=realen; ali je realno, da dosežem cilj?
Je torej realno, da postavljen cilj dosežete, ko pa imate hkrati še vse
ostale prioritete? Sicer dosegljiv cilj je lahko nerealen, če ugotovimo,
da na primer zanj enostavno nimamo dovolj časa ali volje.

SMART METODA DOLOČANJA CILJEV
T= časovno omejen (time); kdaj želimo doseči cilj
Brez končnega roka ima sicer natančno opredeljen in zelo pomemben
cilj precejšnjo verjetnost, da ostane zgolj sanje. Ker ne pride na vrsto
zaradi drugih, pogosto bistveno manj pomembnih stvari.
Določiti moramo torej končni časovni rok. Rok naj bo realno postavljen,
hkrati pa imamo tudi priložnost, da se vprašamo ali je sedaj pravi čas,
da ga dosežemo.
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NAMEN NAČRTOVANJA
USMERJENO
PREMIŠLJENO

RACIONALNO
STRUKTURIRANJE
VADBE

POSTOPKI PRI NAČRTOVANJU
• Analiza stanja (pogoji – prostor in oprema, velikost skupine, spol,
starost, telesne značilnosti, gibalne sposobnosti otrok, vedenjske in
zdravstvene posebnosti posameznika, predznanje, značilnosti skupine,
starševska podpora …)
• Določitev ciljev (izbor in konkretizacija)
• Izbira didaktičnih postopkov (vsebine, metode dela, metode
poučevanja) in organizacijskih dejavnosti (organizacijske oblike; učne
oblike; obremenitev; izbira pripomočkov)
• Preverjanje doseženih ciljev
• Popravljanje nadaljnjega dela (sprotna analiza – zapiski, ki usmerjajo
naše prihodnje delo)
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STRUKTURA VADBENE ENOTE
UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
ogrevanje

Motivacija, ugotavljanje omejitev

GLAVNI DEL
Dejavnosti vadečega

Umirjanje, raztezanje (če je
potrebno), ocena dela

dejavnosti strokovnega delavca

SKLEPNI DEL
Napotki za naslednjo vadbeno
enoto

STRUKTURA VADBENE ENOTE

• Uvodno – pripravljalni del 33% celotne vadbe
• Glavni del – 55% celotne vadbe
• Sklepni del – 12% celotne vadbe
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PRIPRAVA NA VADBENO ENOTO
• Pisno pripravo (izhaja iz postavljenih ciljev)
• Pripravo na uro (priprava pripomočkov, gradiv)
• Psihično pripravo

ORGANIZACIJA VADBENE ENOTE
• izhaja iz ciljev (cilji morajo biti tako natančni, da jih na koncu lahko
preverimo)
• Izbira vsebin, njihova organizacija, način podajanja, količina, dejavnosti
vadečih, dejavnosti strokovnega delavca
• Izbira učnih oblik (odvisna je od ciljev, vsebin, števila vadečih, velikosti
prostora, pripomočkov…)
• Izbira učnih metod (odvisna od didaktične stopnje, vsebin, starostne
stopnje vadečih, pripomočkov…)
• Določitev primerne obremenitve (odvisna je od ciljev, vsebine, števila
vadečih, stopnje učenja
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STRUKTURA VADBENE ENOTE

• Uvodno – pripravljalni del 33% celotne vadbe
• Glavni del – 55% celotne vadbe
• Sklepni del – 12% celotne vadbe

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
• Beseda je sestavljena iz dveh delov:
uvod in priprava
• Uvod:
• Preveri se prisotnost in ustreznost
športne opreme
• Besedni uvod z napovedjo vsebine
ure
• Motivacija vadečih (pogovor,
zgodba, fotografija,
videoposnetek…)
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
•

Priprava - Ogrevanje: množica vadbenih nalog, ki
omogočajo udejstvovanje na višji ravni (izboljšana
zmogljivost skozi proces športne vadbe)
• Lahkotnejša telesna dejavnost, ki vzpodbudi fiziološke
procese in pospeši krvni obtok
• Namen ogrevanja je pripraviti telo na glavni del:
• Povečanje prožnosti mišičnega tkiva in ligamentov
• Povečanje prekrvavitve
• Povišanje temperature telesa (viskoznost mišic se
zmanjša, posledično se zmanjša togost mišic in sklepov)

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
• Ogrevanje delimo:
• Splošno ogrevanje (celo telo: tek, kolesarjenje,
telovadne vaje…)
• Lokalno ogrevanje (poudarek na mišičnih skupinah in
sklepih, ki bodo v nadaljevanju še posebej obremenjeni)
• Specialno ogrevanje (je del lokalnega ogrevanja,
namenjen izvajanju zahtevnejših kompleksnih gibalnih
vzorcev: meti, spremembe smeri, gibanja...)
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
• Ogrevanje vključuje:
• Aerobna vadba: kratka, nizko intenzivna
• Dinamične raztezne in krepilne telovadne vaje
• Športno specifične telovadne vaje
Uporabljamo: telovadne vaje, naravne oblike gibanja,
elementarne igre.

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Načini ogrevanja:
• Pasivno: savne, grelne plošče, vroče
kopeli, ogrevalna oblačila…
• Aktivno: širok spekter vaj in gibalnih
nalog, kjer se intenzivnost počasi povečuje.
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Telovadne vaje za splošno ogrevanje:
• Priprava telesa na glavni del ure (telesno in
psihično).
• Ogreti vse večje mišične skupine in sklepe
• Vsi tipi telovadnih vaj (raztezne, krepilne,
sprostilne)
• Postopna obremenitev telesa (od lažjega k
težjemu: najprej raztezne, potem krepilne in nato
sprostilne)

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Telovadne vaje za splošno ogrevanje:
• Topološki vrstni red (od glave do pete:
toke in ramenski obroč, trup, noge)
• Priporočljiva uporaba sestavljenih vaj, s
katerimi hkrati vplivamo na več mišičnih
skupin)
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Tipi vaj – splošno ogrevanje:
• Raztezne telovadne vaje 45% (začetek
sklopa, manj naporne, omogočajo postopno
povečevanje razpona gibov)
• Krepilne telovadne vaje 45% (zahtevnejše in
bolj naporne)
• Sprostilne telovadne vaje 10% (zmanjšanje
procesov, ki vplivajo na utrujenost mišic)

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Namen vaj:
• Vpliv na delovno storilnost
• Izboljšanje gibalnih sposobnosti – NE;
premajhne obremenitve, ni sistematičnosti.
• PAZI: zadostno število ponovitev (vsaj 812; pri zahtevnih vajah lahko manj,
vendar v več ; manj kot 6 ne.)
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Specialno ogrevanje: Namenjen mišicam in
sklepom, ki so v glavnem delu še posebej
obremenjeni – natančna analiza. Značilnosti:
• Sledi sklopu za splošno ogrevanje (ne obratno)
• Do 4 vaje (raztezne, sprostilne)
• Enostavne vaje (ne kompleksne)
• Večje število ponovitev (do 15, v več serijah: 2-3)

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Izvedba ogrevanja:
• Prosto (brez uporabe pripomočkov)
• S partnerjem
• V manjših skupinah
• Orodja in pripomočki:
• Nepremična in premična orodja
• Drobni športni pripomočki (žoge, stožce, palice…)
in improvizirani pripomočki (baloni, brisače…)
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Ogrevanje s partnerjem:
• Priljubljen in zanimiv način – psihološki in
socialni vidik (izboljša odnose med vadečimi,
spodbuja sodelovanje in motivacijo za vadbo)
• Izvajamo: telovadne vaje, naravne oblike
gibanja, elementarne igre
• Primerna tudi za glavni in sklepni del
vadbene enote

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Ogrevanje s partnerjem - organizacija:
• Homogeni pari
• PAZI: pravilna izvedba vaj
• Komunikacija med partnerjema
• Načelo postopnosti
• Pri uvajanju novih vaj natančno razložiti:
potek in namen vaje ter „pasti“ pri vaji
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
• Ogrevanje s pripomočki:
• Upoštevati didaktična načela: postopnosti, sistematičnosti,
primernosti in varnosti
• Prilagoditi izbiro pripomočka starosti in predznaju vadečih
• Žoge: ločimo jih glede na namen, obliko, velikost, polnilo,
težo, napihljivost, material, sestavo življenjsko dobo, ceno,
zvočnost, oprijem, hitrost v zraku… (izvajamo lahko: podaje,
mete, lovljenja, vodenje, udarjanje… povezava z NOG:
tek, hoja, plazenje, lazenje, skoki, nošenja…

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
• Ogrevanje s pripomočki:
• Obroči: veliko različnih vrst, razlikujejo se glede na težo,
velikost, trdoto, premer, barvo…
• Kolebnica: vsestransko uporabna… namesto kolebnice
lahko uporabimo vrvi različnih dolžin in debelin
• Improvizirani pripomočki: največkrat namenjeni mlajših
(predšolski otroci in prva triada) – upoštevaj načelo
varnosti. Primeri: list papirja, brisača, embalaža, kos
blaga..
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
• Navodila za ogrevanje:
• Časovno krajše od glavnega dela
• Smotrna izbira vsebin za aktivacijo glavnih mišičnih skupin
• Biti mora načrtovano in postopno
• Sestavljeno iz vsebin, ki so namenjene pripravi telesa za GLAVNI
DEL URE
• Biti mora vodeno/nadzorovano s strani trenerja/učitelja/strokovnega
delavca!!!

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Prednosti dobrega ogrevanja:
• Kakovost ogrevanja vpliva na manjšo verjetnost
poškodb (primanjkljaj znanstvenih dokazov)
• Povišanje temperature telesa povzroči da se
viskoznost mišic zmanjša, posledično se zmanjša
togost mišic in sklepov. Posledica: večji razpon
gibov, kar ščiti telo pred poškodbami ob
nenadnih in nepričakovanih gibih
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UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL

• Rekreativni športniki – premalo časa in
pozornosti namenijo ogrevanju!!!

• Intenzivnost in obliko se prilagodi
glavnemu delu ure!!!

STRUKTURA VADBENE ENOTE
UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL
Motivacija, ugotavljanje omejitev

ogrevanje

GLAVNI DEL
Dejavnosti vadečega

Umirjanje, raztezanje (če je
potrebno), ocena dela

dejavnosti strokovnega delavca

SKLEPNI DEL
Napotki za naslednjo vadbeno
enoto
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GLAVNI DEL
• Glede na posamezno športno panogo (atletike, košarke, rokomet,
drsanje, plavanje...)
• Glede na razvojno stopnjo vadečih (predšolski otroci, učenci, dijaki,
študenti, zaposleni, starejši)
• Glede na pojavno obliko (interesni šport, šolski šport, rekreativni
šport, kakovostni šport, vrhunski šport)
• Glede na različne posebne potrebe posameznih skupin (slepi in
slabovidni, gibalno ovirani, invalidi, posebna zdravstvena stanja…)

GLAVNI DEL
• Organizacija ure
• Obdelava snovi (na podlagi postavljenega cilja)
• Način obdelave (kakšne metodične postopke, oblike
in metode dela, pripomočke)
• Ustrezna intenzivnost vadbe in varnost
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SKLEPNI DEL
• Izpeljemo ga, če je potreben
• Naloge za umiritev, sproščanje (ob bolj intenzivni
uri)
• Naloge natančnosti (če ura ni bila intenzivna)
• Posredovanje teoretičnih vsebin
• Preverjanje

PO VADBENI ENOTI
•
•
•
•

Analiza vadbene enote
Pozornost na posebnosti
Opombe za naslednjo uro
Opombe za posameznega vadečega
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VPRAŠANJA

• Katera znanja so potrebna za učinkovito
strokovno delo v športu?
• Razloži opredelitev športa po Nacionalnem
programu športa v RS.
• Po katerih osnovnih značilnostih se vadeči
razlikujejo med seboj?
• Naštej 3 faze vadbenega procesa

VPRAŠANJA

• Kaj je ključni element načrtovanja vadbe?
• Razloži koncept postavljanja ciljev po
metodi SMART.
• Kaj so cilji vadbe in na kaj vplivajo?
• Razloči namen načrtovanja
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VPRAŠANJA

• Razloži postopke pri načrtovanju?
• Opiši strukturo vadbene enote?
• Razloži besedno zvezo uvodno –
pripravljalni del vadbene enote? Kaj
obsega uvodni del in kaj pripravljalni del?

VPRAŠANJA

• Kaj je namen ogrevanja?
• Kako delimo ogrevanje?
• Katere tipe gibanj vključuje ogrevanje?
• Kakšne načine ogrevanja poznaš?
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VPRAŠANJA

• Čemu so namenjene telovadne vaje za splošno
ogrevanje?
• Katere tipe vaj uporabljamo pri splošnem
ogrevanju in kakšen je njihov namen?
• Kakšno naj bo število ponovitev vaj za splošno
ogrevanje?
• Kakšen je namen specialnega ogrevanja?

VPRAŠANJA

• Razloži značilnosti specialnega ogrevanja?
• Na kakšen način lahko izvedemo ogrevanje?
• Opiši značilnosti ogrevanja s partnerjem in
čemu posvetiti pozornost?
• Kaj moramo upoštevati pri ogrevanju s
pripomočki?
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VPRAŠANJA

• Na kaj moramo biti pri ogrevanju še
posebej pozorni (navodila za ogrevanje)?
• Kaj so prednosti dobrega ogrevanja?
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