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PEDAGOGIKA IN DIDAKTIKA 

(Interno gradivo Športno treniranje – gimnastika – športna 1. stopnja; november 2021) 

NAČRTOVANJE VADBE – DIDAKTIČNI VIDIK 

RAVNI načrtovanja: 

- večletni načrt, 

- letni načrt, 

- načrt za krajše obdobje 

- načrt za posamezno vadbeno enoto.  

NAMEN načrtovanja  je premišljeno, usmerjeno in racionalno strukturiranje vadbe in procesov, ki 

nastanejo kot njena posledica. 

VZROK načrtovanja je optimalno uresničevanja tega, kar smo si zastavili (tako se izognemo 

improvizaciji), načrtujemo tudi zato, da lažje spremljamo lastno delo (povratna informacija) in zaradi 

odgovornosti do vadečih, občutka strokovne kompetentnosti, gotovosti, varnosti, sproščenosti 

NAČINI načrtovanja: 

- vsebinsko 

- ciljno 

- procesno razvojno 

DEJANSKI PROBLEM vsakega načrtovanja je uskladitev strategije vadbenega procesa  

(delo vaditelja) in strategije učinkov vadbe (odzivi vadečega). Le usklajeni strategiji sprožita želene 

učinke. 

IZHODIŠČA NAČRTOVANJA 

Poznavanje: 

- razvojne psihologije 

- teorij učenja, posebej še motoričnega učenja 

- sprememb, ki nastajajo v procesu vadbe 

- pedagoških strategij ravnanja  

- motivacijskih strategij 

- sodobnih didaktičnih pristopov 

- načinov organizacije dela 

- principov varne izvedbe vadbenega procesa 

SPLOŠNO NAČRTOVANJE obsega: 

- načrtovanje didaktičnih dejavnosti (izbira vsebin, metod poučevanja in metodičnih 

postopkov)   

- načrtovanje organizacijskih dejavnosti (izbira oblik vadbe, določitev intenzivnosti vadbe, 

izbira vadbenega okolja, načini nadzora). 

VADBENI PROCES JE ŠTIRISTOPENJSKI 

1. načrtovanje 

2. izpeljava 

3. refleksija 
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4. ovrednotenje 

STOPNJE UČNEGA (VADBENEGA) PROCESA 

1. POSREDOVANJE NOVIH VSEBIN: Predstava o gibalnih programih, usvajanje temeljnih gibalnih 

struktur, temeljne teoretične informacije o gibanju 

2. UTRJEVANJE: Ponavljanje v olajšanih, običajnih in oteženih pogojih z odpravljanjem napak, 

gibanje postaja vse bolj natančno in tekoče, kar pripelje do avtomatizacije gibalnih struktur; 

teoretično razumevanje gibanja in pogojev, v katerih poteka;  

3. PREVERJANJE: sprotno - podajanje povratnih informacij z namenom korekcije procesa; 

končno - ugotavljanje doseženega realnega stanja z želenim oz. načrtovanim; končno – lahko 

je notranje (primerljivost le znotraj posameznika) ali zunanje (primerjanje z drugimi).  

Zaporedje ima več možnosti.  

NAČRT (temeljni dokument pred začetkom vsakega dela) 

- hiearhičnost načrtovanja 

- ravni načrtovanja 

- rdeča nit   

- upoštevanje starostne stopnje, sposobnosti, značilnosti, znanj vadečih, motivacije, spola, 

zdravstvenih posebnosti … 

- upoštevanje materialnih pogojev 

- upoštevanje drugih pogojev (podnebnih, letnega časa, …) 

IZHODIŠČA NAČRTOVANJA 

Diagnosticiranje: predznanje, telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, posebnosti posameznikov 

(vedenjske, zdravstvene …) in skupine (socialna klima) 

Poznavanje: tehnik načrtovanja (ciljno, procesno-razvojno) in stroke (vsebine, ki jih posredujemo) 

POSTOPKI PRI NAČRTOVANJU 

1. Analiza stanja (pogoji, starost skupine, njihove značilnosti) 

2. Določitev ciljev (izbor, konkretizacija in operacionalizacija)  

3. Izbira vsebin  

4. Določitev obremenitev (količina, intenzivnost) 

5. Izbira didaktičnih dejavnosti – t. i. didaktičnih korakov (metodičnih postopkov, učnih metod) 

6. Organizacija vadbe (izbira oblik dela, pripomočkov, ki so v podporo didaktičnim dejavnostim) 

7. Sprotno preverjanje doseženih ciljev 

8. Usmerjanje/korigiranje nadaljnjega dela (na podlagi sprotne analize – zapiski, ki usmerjajo 

naše prihodnje delo) 

9. Končna evalvacija, ki pokaže, ali smo dobro načrtovali (ali smo dosegli cilje, ali so vadeči 

zadovoljni). 

 

SKTRUKTURA VADBENE ENOTE 

UVODNO – PRIPRAVLJALNI DEL 

 Motivacija, ugotavljanje omejitev  

 Ogrevanje (splošno, specialno) 
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GLAVNI DEL 

 Dejavnosti vadečega 

 dejavnosti vaditelja / učitelja / / vaditelja / kineziologa 

SKLEPNI DEL 

Umirjanje, raztezanje (če je potrebno) 

Evalvacija dela 

 Napotki za naslednjo vadbeno enoto 

 

SPLOŠNI DIDAKTIČNI POJMI 

CILJ 

Določitev ciljev je ključni element načrtovanja vadbe oziroma nobeno delo ni načrtno, če ne 

opredelimo dobro ciljev. Cilje moramo določiti, da lahko sploh načrtujemo in izpeljemo vadbo in da jo 

lahko ovrednotimo (evalviramo). Cilji nekakšne končne točke, h katerim težimo, jih poskušamo 

doseči, vplivajo na proces (vadbo) in na rezultat vadbe (npr. spremembe v sposobnostih, znanjih …). 

Pomembno je poznati razliko med željo in ciljem. Želje so nekaj, kar obstaja le v domišljiji, cilji pa so 

vizualizirani in z narejenim načrtom za doseganje. Želje se vam lahko uresničijo le, če jih spremenite v 

cilje.  

S cilji določimo natančen namen dejavnosti, npr. vadbe (kaj želimo doseči, uresničiti, postati). To je 

končna, merljiva točka, h kateri smo usmerjeni z neko načrtno dejavnostjo. 

Pravilno določeni cilji so: 

- pravilno izbrani (glede na značilnosti vadečega) 

- ustrezno razvrščeni (rangirani) 

- jasni 

- uresničljivi (realni) 

Pri pravilni izbiri in rangiranju ciljev (razvrščeni so po kriteriju pomembnosti in obveznosti) 

upoštevamo: 

- temeljni namen vadbe (rekreativna, tekmovalna, rehabilitacijska, preventivna …), 

- starostno stopnjo udeležencev vadbe,  

- njihovo izkušenost (začetniki, … vrhunski tekmovalci),  

- njihove telesne značilnosti,  

- njihove gibalne, funkcionalne sposobnosti 

- njihove morebitne posebnosti (vedenjske, zdravstvene)  

- objektivne pogoje dela.  

Ker je naloga ciljev, da usmerjajo, določajo, osmišljujejo in racionalizirajo vadbo, morajo biti tako 

jasni tako trenerju kot vadečemu, da vemo, kaj želimo na koncu doseči. Dober način je skupno 

postavljanje ciljev. Doseganje ciljev sproti preverjamo in pohvalimo udeležence. 
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Cilji morajo biti postavljeni realno, tako da jih lahko uresničimo. Previsoki cilji – ne motivirajo, ker jih 

ni mogoče doseči; stalno postavljanje previsokih ciljev – stres vadečih, ker ne dosegajo ciljev; 

premalo ambiciozni cilji – prav tako ne motivirajo, ne vodijo k napredku. 

Izhodišča za določitev ciljev: 

- objektivna (pcrednostne potrebe vadečih, ustrezne možnosti) 

- subjektivna (vrednote, motivi, vsebinsko znanje vaditelja, poznavanje načinov vadbe, različni 

pedagoški stili vodenja skupine ...). 

Glede na stopnjevanje ločimo:  

- splošne (dolgoročne, srednjeročne; to so običajno procesni cilji) 

- operativne (kratkoročne) cilje.  

Glede na namen ločimo:  

- razvojne  (kdaj lahko razvijamo, v kakšni meri) 

- vsebinske (povezani s tehniko) in  

- vzgojne cilje (so običajno „tiho“ prisotni). 

Napotki za določanje ciljev 

Čim bolj natančno bomo določili cilje, lažje bomo preverili, ali smo jih dosegli. Ko določamo cilje, jih 

moramo vedno povezovati s prejšnjim in prihodnjim delom (t.i. navpična povezanost ciljev oz. “rdeča 

nit” vadbe). Cilje je potrebno sproti korigirat. Neprestano se moramo spraševati, ali cilji zares 

ustrezajo namenom vadbe, značilnostim, sposobnostim in interesom vadečih. Doseganje ciljev je 

največja motivacija za vadbo. 

Upoštevati moramo, da: 

-  razvojni cilji zahtevajo individualni pristop,  

• da je zaželeno sodelovanje z udeleženci vadbe pri postavljanju in korekciji ciljev 

• da je včasih bolje narediti dva koraka nazaj, da lahko nato napredujemo. 

VSEBINE 

Za dosego ciljev uporabimo izbrana sredstva vadbe - vsebine in dejavnosti (tistega, ki vodi vadbo in 

vadečih). Vsebine in dejavnosti niso cilj, temveč pomembno orodje za dosego ciljev in oblikovanje 

vadbenega procesa. 

Vsebine pri vadbi so posamezne prvine športov in športne dejavnosti (npr. kondicijske vsebine) in 

teoretične informacije, ki osmišljujejo praktično vadbo.  

Trener mora vedeti katere vsebine so elementarne (temeljne) 

- Kaj je fundamentalno (ključni pogoj, da lahko izvedemo neko gibanje) 

- Kaj je strukturalno (kako so sestavljene strukture gibov) 

- Kaj je z vidika vadbe / izvedbe problematično 

Izberemo vsebine, s katerimi bomo lahko uresničili postavljene cilje. Včasih lahko uresničimo isti cilj z 

različnimi vsebinami. Poznati moramo postopke, kako lahko posamezno vsebino nadgradimo 

(otežimo) ali olajšamo. Poznati moramo pomen vsebin za posameznikov razvoj. Vsebine naj bodo 

primerne starostni stopnji in trenutnim sposobnostim vadečih. V vadbo vključujmo predvsem tiste 

vsebine, ki imajo večstranske učinke na posameznikov razvoj. Čim mlajši oziroma manj sposobni so 
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udeleženci vadbe, bolj raznovrstne naj bodo vsebine. Treba je spremljati pojav novih vsebin in znati 

oceniti njihov pomen. 

UČNE METODE 

Učne metode ali metode poučevanja so poti, načini, ki se jih  poslužujemo pri komunikaciji z 

vadečimi. Nanašajo se na trenerjevo delo pri treningu. So pogostokrat pomembnejše od vsebine. 

V športu uporabljamo naslednje učne metode: 

• razlaga  

• demonstracija (prikaz, predstavitev) 

• pogovor 

• delo s tekstom, kartoni    

IZBIRA METOD je odvisna od: 

- vsebine,  

- razvojne / starostne stopnje vadečih,  

- razvitosti določenih spretnosti vadečih, 

- stopnje vadbenega procesa (posredovanje novih vsebin, utrjevanje, preverjanje),  

- IKT podpore, 

- števila vadečih v skupini, 

- časa, ki je na voljo, 

- trenerjeve osebnosti. 

Raziskave kažejo, da je vadba uspešnejša, če kombiniramo raznovrstne metode, vsako s svojim 

namenom. 

RAZLAGA  

Značilnosti:  

• trener govori, vadeči posluša (dojemanje vsebine na podlagi slušnih zaznav)  

• enosmeren pretok informacij 

Dejavnost vaditelja: 

• opisuje strukturo gibanja  (deklarativna raven) 

• pojasnjuje gibanje ali pravila (pojasni vzroke in posledice...) 

• pripoveduje (zanimiva dejstva, ki motivirajo …), motivira 

• daje  navodila za gibanje, organizacijo vadbe 

• opozarja na napake in odpravlja napake 

Razlaga v posameznih stopnjah vadbenega procesa 

• Uporabljamo jo za posredovanje novih informacij (razlaga tehnike, poteka gibanja, pravil ...). 

• pogostokrat služi tudi kot povratna informacija, saj trener opozarja vadeče na napake v 

gibalni izvedbi. Povratno informacijo posreduje med samo izvedbo ali po njej. 

• Povratna informacija je vedno prisotna tudi v fazi preverjanja (testiranja, tekmovanja).  

Dobra razlaga mora biti: 
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• Razumljiva (sistematična; vsak mora razumeti, kaj smo povedali; upoštevajmo intelektualno 

stopnjo in znanje vadečih, preverimo, ali so nas razumeli) 

• Jasna (govorimo tako, da je izgovor čist – ne momljamo, “požiramo” glasov, brez vrinjenih 

stavkov in mašil itd.) 

• Pravilna (slovenski knjižni jezik) 

• Kratka (ekonomična; povemo samo najpomembnejše) 

Slabosti: 

• Razumljivost je zelo odvisna od intelektualne stopnje, izobraženosti in predznanja (v večji, 

raznoliki skupini se je treba prilagoditi najšibkejšemu) 

• Potrebujemo primerno okolje (hrup, velike skupine)  

Nekaj napotkov: 

• Vsebino, ki jo razlagamo: 

• predstavimo postopno in pregledno  

• argumentiramo  

• predstavimo na zanimiv način 

• razlago dopolnimo s primeri 

• Tehnika govora: 

o pazite na ton glasu in tempo govora 

o govor pospremite z neverbalno govorico telesa 

• Komunikacijski tok: 

o najprej ustvarite pogoje za razlago 

o med govorjenjem opazujte vadeče 

Problemi: 

• Problemi, ki se pojavljajo: 

• Kdaj pomagati z razlago (med vadbo ali po njej, saj  vadeči med gibanjem  zaznava ustna 

sporočila le minimalno) 

• Smer govorjenja in prilagajanje razlage glede na položaj vadečega 

• Personalizacija 

DEMONSTRACIJA (PRIKAZ) 

Prikaz (demonstracija = pokazati, ponazarjati) pomeni v teoriji vadbe prikazovanje tistega, kar je 

mogoče perceptivno doživeti. Trener prikazuje, vadeči opazujejo (ne samo gledajo!). Cilj opazovanja 

je spodbujanje mišljenja (ne le posnemanje!), zato morajo biti vadeči opozorjeni, kaj naj opazujejo 

(sistematičnost in načrtnost opazovanja). 

Demonstracija je lahko: 

• neposredna  

• posredna 

Značilnosti: 

• Biti mora pravilna, slaba demonstracija je lahko škodljiva. 

• V praksi največkrat uporabljamo zaporedno demonstracijo. 

kinogram 
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• Biti mora nazorna. Poudarimo pomembne stvari. Čim več čutil vadečega sodeluje, uspešnejši 

je prikaz.  

• Pomemben je tudi prikaz napak v gibanju - ima vlogo povratne informacije: omogoča 

popravek gibanja oziroma odpravljanje napak.   

• Posredno lahko demonstriramo tudi s kinogramom – grafična ponazoritev gibanja.  

Prednosti: 

• Za večino ljudi je prikaz temeljna metoda spoznavanja vsebine, saj v prvi fazi oblikovanja 

motoričnega programa najprej posnemajo gibalni model. 

• Vidni kanal človeka je bolj učinkovit kot slušni. 

Slabosti: 

• Napačna vidna zaznava lahko povzroči napačen stereotip  

• Posredni prikaz zahteva pomagala 

Napotki: 

• Pomemben je kot prikaza  

• Prikažemo lahko samo del prvine (npr. upogib roke). 

• Prikazujemo lahko s številnimi pomagali 

• Če sami prikažemo gibanje, se moramo prej ogreti.  

• Bodimo pozorni, kdaj vključimo še razlago (pred gibanjem, med njim ali po njem).  

POGOVOR 

Pogovor je dvosmerna metoda pri kateri se izmenjujejo vprašanje vaditelja, odgovor vadečega in 

povratna informacija vadečega.  

Trener: 

• izmenjuje z vadečimi informacije o vsebini, 

• spodbuja k razmišljanju,  

• usmerja k iskanju rešitev. 

Značilnosti: 

• Čas odmora med vprašanjem in odgovorom ne sme biti prekratek (do 3 sekunde) 

• Kakovost odgovorov je odvisna od postavljenih vprašanj (ozka, široka) 

Pogoji za vodenje pogovora: 

• Vadeči morajo imeti predhodne izkušnje in znanja. 

• Vsebina pogovora je vedno povezana z vsebino vadbe (preverjanje, kaj o vsebini vadeči že 

vedo, kako lahko sami nekaj pojasnijo ...; to niso pogovori o počutju ali navodila za delo, 

lahko pa ta vsebina služi za motivacijo ...) 

• Za pogovor morajo imeti vadeči razvite komunikacijske spretnosti. 

• Ugodna psihosocialna klima. 

Nekatere vrste pogovora 

• Katehetični (vprašanje – reproduktivni odgovor) 

• Hevristični (s pomočjo prejšnjega znanj se iščejo nove “resnice”) 
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• Pogovor v krogu (mnenja o nečem izražajo drug za drugim) 

• Debatni pogovor (različni argumentirani pogledi) 

 

OBLIKE VADBE 

Učne oblike so socialne interakcije vadbenega procesa.  

Poznamo: 

• Individualno delo 

• skupinsko delo 

SKUPINSKO DELO 

Glede na značilnosti, sposobnosti in znanje vadečih ločimo: 

• delo v homogenih skupinah (izenačene po neki značilnosti, npr. znanju, sposobnostih, 

starosti ...) in  

• delo v heterogenih skupinah (različne po nekaterih značilnostih) 

Glede na razvrstitev vadbenih mest ločimo: 

• klasično vadbo po postajah 

• vadbo z dodatnimi nalogami 

• vadbo z dopolnilnimi nalogami 

• obhodno vadbo 

• igralne skupine (za mlajše starostne kategorije) 

Glede na pomagala ločimo: 

• vadbo z organizacijskimi in/ali  

• vadbo z osebnimi kartoni 

KLASIČNA VADBA PO POSTAJAH 

• Skupine so lahko homogene ali heterogene (odvisno od cilja). 

• Vadeče razdelimo v več skupin (2 do 6), odvisno od njihovega števila, velikosti prostora in 

vsebine dela. 

• V posamezni skupini je navadno 2 do 5 vadečih, ki jih izberemo na podlagi različnih meril 

glede na namen vadbe (spol, sposobnosti, znanje, vedenjski vzorci …). 

Oblikovanje skupin 

• Skupine lahko oblikujemo na podlagi subjektivnega opazovanja ali na podlagi rezultatov 

meritev ali tekmovalnih rezultatov. Upoštevamo lahko tudi sociogram. 

• Pri podajanju novih vsebin so skupine običajno heterogene, saj tako dosežemo, da boljši 

pomagajo slabšim, pri ponavljanju pa so praviloma homogene; boljši skupini damo 

zahtevnejše naloge. 

Stopnja učnega procesa in vsebina 

• To organizacijsko obliko uporabljamo zlasti pri ponavljanju. 
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• Vsebina nalog je na različnih vadbenih mestih sorodna ali pa povsem različna. Vadba na 

posameznem vadbenem mestu traja različno dolgo, odvisno od dolžine treninga. 

• Gibalne naloge morajo biti enostavne in poznane. 

Organizacija 

• Vadbena mesta označimo s številkami, pri najmlajših pa tudi s prispodobami iz vsakdanjega 

življenja. 

• Pred vadbo točno opredelimo, kdo prinese pripomočke in na katero mesto jih postavi, po 

vadbi pa, kdo kaj pospravi. 

• Vsebino moramo pred vadbo nazorno predstaviti (demonstracija, razlaga, uporaba kartonov). 

• Vadbena mesta morajo biti logično razporejena po prostoru. 

• Menjavanje mest poteka v smeri urinega kazalca. 

• Na eni postaji priporočamo prosto vadbeno mesto, kjer naj vadeči samostojno izvajajo 

nalogo tako, da pride do izraza njihova ustvarjalnost. 

• Če organiziramo tekmovanje, naj bo le-to organizirano znotraj vadbenih mest ali pa med 

skupinami, pri čemer uporabimo osebne ali vsebinske kartone. 

• Trener po začetku vadbe predvsem koordinira delo. 

DELO Z DOPOLNILNIMI NALOGAMI 

• Zahtevna organizacijska oblika, ki je v praksi manj uveljavljena, a je zelo učinkovita, saj 

omogoča večjo individualizacijo. 

• Uporabimo jo pri utrjevanju ali pri posredovanju novih vsebin. 

• Na osnovni vadbeni postaji vadeči izvajajo glavno vsebino, na drugih, dopolnilnih pa 

dopolnilne naloge. 

• Dopolnilne naloge lahko pripomorejo k izboljšanju tehnike prvine, ki jo vadimo, ali pa z njimi 

razvijamo določeno sposobnost. Pri posredovanju novih vsebin lahko na teh postajah delajo 

vadeči pripravljalne vaje, pri intenzivni vadbi pa tudi sprostilne vaje. 

• Ni nujno, da vadeči delajo na vseh dopolnilnih mestih. 

• Trener je na glavnem vadbenem mestu, izvajanje dopolnilnih nalog pa nadzira in usmerja. 

Vadeče mora znati ustrezno motivirati, drugače so lahko preveč pasivni ali pa se počutijo 

izločene. 

• Pomagamo si z vsebinskimi kartoni. 

DELO Z DODATNIMI NALOGAMI 

• Podobno je delu z dopolnilnimi nalogami, le da na dodatne naloge usmerjamo tiste, ki glavno 

nalogo popolnoma obvladajo. 

• Na dopolnilnih postajah izvajajo nalogo v oteženih pogojih (večje število ponovitev, hitrejša 

izvedba, izvedba v specifičnih pogojih itd.). 

• Veljajo vsi principi dela kot pri prej opisani obliki. 

OBHODNA VADBA 

• Vadeči so razdeljeni v manjše skupine, ki pri vadbi krožijo od naloge do naloge. Te so 

nanizane v določenem logičnem zaporedju (obremenitev, razbremenitev, topološka 

obremenitev …).  

• Osnovni namen je predvsem razvijanje gibalnih sposobnosti, lahko pa tudi utrjevanje in 

spopolnjevanje znanj ob hkratni zaposlitvi vseh vadečih. 

• Izredno učinkovita oblika, ki omogoča izrazito individualizacijo. 
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• Naloge so razporejene v obliki kroga, število je od 6 do 10 in je odvisno od števila vadečih, 

njihove pripravljenosti in velikosti prostora.  

• Naloge morajo biti preproste in poznane, tako da izvedba ne povzroča težav. Priporočamo 

uporabo kartonov. 

Obremenitev lahko povečamo:  

• povečamo število postaj, 

• povečamo čas trajanja dela na posamezni postaji, 

• povečamo število ponovitev, 

• povečamo število obhodov, 

• zmanjšamo čas odmora, 

• povečamo težo bremena. 

Načini obhodne vadbe:  

• Vadba eno minuto;  

• Minutni ciklus vadbe 

• Kdo bo hitrejši 

• Kdo bo naredil več postaj? (na vseh postajah je za vse enako število ponovitev; tekmujejo, 

kdo bo v določenem času naredil več postaj). 

• Ciljni čas (čas, dosežen v prvem obhodu, poskuša vadeči v drugem izboljšati) 

• Morgan-Adamsov princip (Izmerimo vadeče, nato pa na podlagi dosežkov oblikujemo vadbo.  

• Uporabljamo maksimalni test v enoti časa ali maksimalni test zmogljivosti.  

• Na začetku začnejo vadeči izvajati naloge s polovico maksimalne obremenitve, nato pa 

obremenitev postopoma zvišujemo). 

FRONTALNO DELO 

• Trener usmerja vso skupino. 

• Vsa navodila  - od razlage, demonstracije do popravljanja napak - so namenjena vsem hkrati. 

• Otežuje navezovanje socialnih stikov. 

• Je racionalna, ko je treba vse z nečim seznaniti.  

• Običajno ne upoštevamo načela individualizacije: vsebina, postopki, obremenitev so 

podrejeni povprečku skupine. Vadba je za nekatere prezahtevna, za druge prelahka in zato 

neučinkovita.  

• Običajno slabo vpliva na šibkejše (gibalno slabše) tako v učnem kot v doživljajskem pogledu. 

• nevezana vadba 

• sklenjena vadba  

• poligon 

• štafeta 

• delo v vrsti ali koloni, polkrogu 

• delo v parih (lahko je tudi skupinsko delo) 

DELO V PARIH 

• Uporabljamo pri ogrevanju, učenju, spopolnjevanju znanja, razvijanju gibalnih sposobnosti 

• Priporočljivo pri pomoči boljših slabšim.  

POLIGON 
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• Izredno učinkovit pri mlajših starostnih skupinah. 

• Ne omogoča izrazite individualizacije dela. 

• Z vsebinami razvijamo predvsem gibalne sposobnosti in utrjujemo gibalna znanja.  

• Oblikujemo ga v obliki kroga ob robu telovadnice. 

• Na eni vadbeni uri je mogoče sestaviti dva poligona, ki potekata neodvisno in sta prilagojena 

različnima skupinama otrok. 

• Vsebina dela mora biti zelo preprosta in vadečim poznana. 

Potek: 

Vadeči izvajajo naloge v koloni na ta način, da se postopoma pomikajo naprej po pripravljeni stezi, 

kjer so postavljene naloge. Uporabimo ga lahko tudi zunaj. Z vadbo začnejo na različnih mestih, tako 

da se izognemo začetnemu zastoju. Med vadbo nenehno spremljamo potek izvajanja nalog in 

odpravljamo kritična mesta, kjer prihaja do zastojev (pripravimo vzporedna mesta, npr. dodamo še 

eno gred) 

Če organiziramo tekmovanje, spuščamo vadeče na stezo vsakih pet do deset sekund, nikakor pa ne 

izgubljamo časa s tem, da je na stezi le en vadeči. Smisel poligona je namreč utrjevanje znanja, 

tekmovanje pa pomeni le sprostitev in zabavo. 

Težava poligona je, da ne omogoča izrazite individualizacije. 

ŠTAFETE 

• Uporabljamo jih predvsem pri delu z mlajšimi starostnimi skupinami, v glavnem delu vadbene 

ure, praviloma pri utrjevanju in ponavljanju, za sprostitev pa lahko organiziramo tudi 

tekmovanje. 

• Vadeče razdelimo v več skupin (4 do 8), odvisno od njihovega števila, vsebine in velikosti 

prostora. 

• Vzporedno naj bo aktivnih čim več vadečih. Čakanje v skupini je dopustno le takrat, ko so 

naloge težke in zahtevajo veliko obremenitev. 

• Pri utrjevanju so skupine homogene, sposobnejši imajo zahtevnejše naloge, slabši pa 

preprostejše. 

• Če organiziramo tekmovanje, otroke razdelimo v heterogene skupine, ki so med seboj 

enakovredno po sposobnostih in znanju. V posamezni koloni naj bo največ pet učencev. 

INDIVIDUALNO DELO 

Običajno ga organiziramo znotraj skupinskega ali frontalnega dela.  

Kot pomoč lahko uporabljamo: 

• osebne kartone, 

• skupinske kartone. 

   Uporaba kartonov 

• pomoč pri organizaciji dela (organizacijski kartoni) 

• ponazarjanje izvajanja gibalnih nalog (vsebinski kartoni) 

• skupinsko ali individualno določanje obremenitev (skupinski/osebni kartoni) 

• beleženje števila ponovitev, individualno spremljanje napredka (osebni kartoni) 

• v zelo kratkem času seznanimo vadeče z vsebino, organizacijo ali količino vadbe.  
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• uporaba je primerna pri delu z velikim številom vadečih, saj je hitrost prenosa informacij 

večja kot samo ob razlagi. 

• kartone obesimo na steno ali stojala, manjše zavarujemo s posebno folijo. 

• Dobrodošli so organizacijski kartoni z informacijami o pripravi, postavljanju in pospravljanju 

pripomočkov. Biti morajo večji in obešeni pri vstopu v telovadnico na vidnem mestu. 

• Velikost je odvisna od namembnosti. 

• Sporočila na kartonu morajo biti jasna. Običajno uporabljamo grafične ponazoritve ali 

številke. 

VODENJE SKUPINE 

ZAZNAVANJE PROBLEMOV IN ANALIZA SITUACIJ  

 

zaznava nečesa 

↓ 

primerjava z že znanimi situacijami 

↓ 

kaj mislim, da to pomeni 

↓ 

čustvena reakcija 

↓ 

moja akcija 

pod  vplivom čustev 

↓ 

reakcija okolja 

 

Skica: Model samousmerjanja (Adler Social Coaching, 2010) 

 

Vaditelj mora za uspešno poučevanja poznati različne metode, pristope, načine komuniciranja,  … Za 

vaditelja je zelo pomembno, da ve kaj bo uporabil kdaj, saj lahko s tem močno izboljša poučevanje. 

Vaditelj je vsaj s tega vidika neke vrste »mojster«. Vsak mojster ima tudi »škatlo z orodjem«, ki je 

nepogrešljiva pri njegovem delu.  

Za uspešno delo mora vaditelj: 

- Oblikovati pravila in postopke 

- Razvijanje govora, ki ima ustrezen obseg, jakost in ga zna usmeriti 

- Gibanje telesa, ki izraža notranjo moč in spodbuja domišljijo. 

- Sposobnost za dramatiziranje poučevanja z znanjem postavljanja scen, grajenja pričakovanja, 

poučevanja s pripomočki. 

Postopki pojasnjujejo, kako se izvršujejo razredne aktivnosti (redko so zapisani), pravila pa določajo 

pričakovana in prepovedana dejanja (pogosto so zapisana in izobešena)  (Woolfolk, 2002). Pri njihovem 

postavljanju bi morali upoštevati, kakšno vzdušje želimo ustvariti. Oblikovanje le nekaj pravil, ki 

pokrivajo številne podrobnosti, je boljše kot naštevanje vseh »lahko« in »ne smeš«. Če pa so 

prepovedan specifična dejanja, kot je žvečenje žvečilnega gumija v razredu/telovadnici, potem bi 

morali pravilo povedati zelo jasno.  Namen pravil in postopkov, ki se nanašajo na šport morajo pokrivati 

naslednja področja: 

Vpliva na 
razumevanje 
situacij, doda 
novo poznano 

situacijo 

da nov pomen 
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1. Izvrševanje rutine kot je usmerjanje pozornosti, začenjanje in zaključevanje učne ure. 

2. Gibanje učencev, kot je vstopanje ali zapuščanje telovadnice ali hoja na stranišče.  

3. Interakcija med vaditeljem in učenci, kako pritegniti vaditeljevo pozornost, kadar potrebuješ 

pomoč.  

4. Pogovor med učenci, kot je dajanje pomoči ali druženje.  

Vzpostavljanje postopkov skupine: 

1. Določite postopke, s katerimi učenci vzdržujejo  red pri opremi v telovadnici in garderobi.  

a. Učencem lahko pokažete, kako naj pospravijo orodja in rekvizite.  

b. Pri nekaterih učnih urah skrbi za opremo ali gradivo reditelj.  

2. Določite, kako pričakujete, da bodo učenci vstopali in zapuščali telovadnico. 

a. Kako bodo učenci vedeli, kaj morajo storiti ob prihodu v telovadnico?  

b. Kod kakšnimi pogoji lahko učenci zapustijo telovadnico? Kdaj potrebujejo dovoljenje? 

c. Če učenci zamujajo, kako dobijo dovoljenje za vstop v razred/telovadnico? Kaj morajo 

narediti, da se pridružijo vadbi? 

d. Mnogi vaditelji od učencev zahtevajo, da tiho čakajo, preden zapustijo telovadnico ob 

koncu ure. Učitelj je tisti, ki dovoli učencem, da odidejo, in ne zvonec.  

3. Oblikujte signal in ga pokažite učencem 

Primeri 

a. V  telovadnici lahko plosk, žvižg s piščalko, dvignjena roka, … pomenijo »poravnajte se 

v vrsto«. 

b. V telovadnici ali na hodniku lahko dvignjena roka, plosk z rokami ali kak drug znak 

pomenijo »prenehajte« ali »tišina«. 

Druge pomoči pri poučevanju: 

- animacija glasu, 

- animacija gibanja telesa, 

- kreativna uporaba prostora v učilnici/telovadnici. 

- humor, 

- igra vlog, 

- uporaba pripomočkov, 

- pričakovanje in presenečenje. 

10 NAČEL RAZREDNE DISCIPLINE, KI PREDSTAVLJAJO ABECEDNIK RAZREDNE DISCIPLINE  

1. Načelo pozornosti. Pri pouku mora učitelj želeti, zahtevati, pričakovati in počakati na 

pozornost učencev, preden začne poučevati. Učitelj to lahko doseže z besedami, s 

povzdignjenjem glasu, s tem, da ugasne in prižge luč, z dvignjeno roko ali s piskom. S 

tem, da učencem jasno vedeti, kdo je glavni.  

2. Načelo neposrednih napotkov. Učitelj mora učence hitro spraviti k delu z jasno 

razlago, konkretnimi navodili in časovnim okvirom naloge.   

3. Načelo nadzorovanja. Učitelj naj nenehno preverja učenčevo izvajanje nalog in 

obnašanja. Med učno uro naj vzpostavi osebni stik z vsakim učencem, kar doseže s 

kroženjem po razredu in tihimi pogovori z učenci med tem.  
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4. Načelo vzora. Učitelji, ki so spoštljivi, točni, dobro organizirani, zanesenjaški, se 

obvladajo in so potrpežljivi, navadno ustvarijo učence, ki vsaj do določene mere 

izražajo podobne lastnosti. Ena izmed pomembnih tehnik vzora učitelja je uporaba 

mehkega in nizkega tona glasu, ki deluje pomirjujoče.  

5. Načelo namigov. Učitelj, ki za umiritev razreda dvigne roko, ugasne in prižge luč ali s 

prstom pokaže na skupino nemirnežev in nato kazalec položi na ustnice, s tem učence 

opozarja na določena pravila, postopke in pričakovanja. Namigi morajo biti dobro 

izbrani in konstantno uporabljeni, učence moramo naučiti kaj pomenijo, imeti pa 

morajo tudi besedno razlago, ki ja v začetku uporabe uporabljamo skupaj z namigom.  

6. Načelo obvladanja okolice. Upravljanje z razredom je pogosto oteženo, ker so učenci 

zdolgočaseni, apatični, nezainteresirani ali nemotivirani. Takrat mora učitelj obogatiti 

razredno okolje in na ta način zvišati motivacijo, pozornost in dejavnost učencev. 

Upravljanje z razredom je oteženo tudi, če razredno okolje učence preveč spodbuja. 

Prekomerno spodbujeni učenci imajo kratka obdobja zbranosti, se hitro vznemirijo in 

se nagibajo k hiperaktivnosti. V takih primerih pa mora učitelj osiromašiti okolje.  

7. Načelo neopaznega posredovanja. Učitelj naj učenčevo obnašanje upravlja čim bolj 

diskretno. Vedenjske težave poskusi predvideti in jih čim preje zatreti. Tako se na 

primer lahko učencu, ki se odmika od naloge tiho približa in s svojo prisotnostjo 

prepreči neustrezno vedenje ali nepozornost.  

8. Načelo odločne discipline. Poudarjeno, vendar ne ogrožajoče posredovanje, ki 

učinkovito sporoča učiteljeve zahteve in potrebe po večji disciplini.  

9. Načelo Jaz-sporočanja. Komunikacija med učitelji in učenci mora biti jasna. Učitelj 

svojo zahtevo pospremi z besedami: »Jaz hočem, da ti …« in že storjene prekrške 

«prenehaj«. Odločno Jaz-sporočilo učencem jasno sporoča, kaj učitelj želi in pričakuje 

od njih.  

10. Načelo pozitivne vzpodbude. Pohvala je osnovna tehnika pozitivne spodbude, vendar 

pa mora biti iskrena, osebna, opisna in osredotočena na učenčeva dejanja, ne pa na 

njihov značaj ali osebnost. Učitelj mora iskati dobro vedenje in ga nato opisati v 

pohvalnem načinu.  

KOMUNIKACIJA 

Ni pomembno vedeti le kaj povedati, pomembno je vedeti kako to povedati. 

Pozitivna naravnanost do govornika 55% odvisna od izraza na obrazu (mimika), 38% od glasu in do 7% 

od vsebine (od verbalne komunikacije). 

Pri verbalni komunikaciji so pomembne  

- VSEBINA GOVORA – besede  

- hitrost govora, 

- glasnost govora, 

- govorni premori, 

- pravilno dihanje, 

- poudarjanje,  
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- dialekt, 

- govorni stil.  

Neverbalno komunikacijo sestavljajo (Škarić, 2005): 

- mimika obraza, 

- govorica oči, 

- gibi, kretnje, geste, 

- drža telesa 

- razdalja. 

Za trenerje pa je zelo pomembno tudi izkoriščanje prostora.  

POSLUŠANJE 

1. Poslušanje je aktivnost in zaradi tega poslušalec ne sme biti neaktiven. Pri dobrem  

poslušanju je zelo pomembna aktivnost. Če niste aktivno udeleženi pri poslušanju, ne  

poslušate. Aktivno poslušanje zahteva, da postavljate vprašanja in dajete povratno  

informacijo. Namen poslušanja je:  

a. da razumemo tistega, ki nam nekaj pripoveduje  

b.  da nam je s tistim, ki nam pripoveduje, prijetno  

c. da se česa naučimo  

d. da mu pomagamo ali ga potolažimo 

2. Parafraziranje: je osnovno orodje za poslušanje. ”To , kar ste rekli je ....” ,”Ali s tem mislite to 

....” Parafraziranje pomaga, da sogovornika uskladita razumevanje vsebine, ki nam jo nekdo 

želi sporočiti. Parafraziranje omogoči postaviti skupne temelje za povedano, zmanjšuje 

močna čustva, ki se lahko pojavijo in je protistrup za blokade, ki nastanejo med pogovorom. 

Govorec zazna, da se poslušalec iskreno zanima za to, kar nam sporoča in se čuti 

spoštovanega.  

3. Empatično poslušanje - vživljanje v čustveni in miselni svet sogovornika. Tudi to nam bo 

pomagalo, da bomo boljši poslušalci in bomo sogovornikove poglede, vrednote lažje razumeli.  

4.  Ko poslušamo, bodimo odprti za drugačne poglede. Sodbo o vsebini ali pogledih sprejmemo 

zelo lahko in hitro. Sprejmite mnenja drugih in jih ne zavračajte brez argumentov in 

vsepovprek.  

5. Opazujmo, ko poslušamo.  

a) Kar vam je povedano, primerjajte z vašim znanjem, pogledi, ki jih imate, zgodovino, ljudmi, 

ki jih poznate in tudi z okolico, v kateri živite. To vam lahko ogromno pove.  

b) Poslušajte in opazujte neverbalno komunikacijo. Neskladnost (inkongruenca) povedanega 

in neverbalne komunikacije vam lahko veliko pove o sogovorniku. Neskladje opazimo 

takrat, ko povedano ni podprto z neverbalno komunikacijo (nekdo nam razlaga nekaj hudih 

stvari, ki so se mu v zadnjem času zgodile. Pri tem pa neprizadeto srka kavico in se smeji). 

Tukaj opazimo, da ima ta človek težave z občutenjem čustev o stvareh, ki nam jih 

pripoveduje. Lahko govorimo, da zanika prava čustva. Tudi to nam lahko veliko pove o 

sogovorniku in vsebini povedanega.  

KONFLIKTI 
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Uspešni učitelji so zelo pozorni in običajno neprimerno vedenje in konflikte ustavijo izredno hitro ter 

tako preprečijo nepotrebne disciplinske ukrepe. Če pa učenci kršijo pravila in ne upoštevajo postopkov 

pa obstaja več različnih ukrepov.  

- Najblažji je seveda, da se učenec vrne na začetek in postopek, zadolžitev, … ponovi pravilno. 

Pri izvajanju ukrepov moramo biti pozorni na to, da jih ne popravljamo javno, saj s tem lahko 

ojačujemo negativno vedenje učencev.  

Najpreprostejši načini, s katerimi lahko prekinemo neustrezno vedenje: 

- Vzpostavitev očesnega stika z motečim učencem; pomagajo tudi drugi neverbalni znaki, kot na 

primer izpostavljanje neopravljene naloge, dela. 

- Besedni namigi; na primer poimenovanje učenca med razlaganjem snovi, postavitvijo 

vprašanja učencu ali smešna (ne sarkastična) pripomba: »Verjetno imam prisluhe. Prisegam, 

da sem slišala nekoga odgovoriti na vprašanjem, vendar ne more biti res, ker nisem še nikogar 

poklicala.« 

- Učence lahko vprašamo, če se zavedajo negativnih posledic svojih dejanj. 

- Če pravilno ne izvajajo razrednega postopka jih opomnimo in usmerimo na pravilno izvajanje.  

- Tih odvzem igrače predmeta, ki učenca  ovira pri učni aktivnosti. Po tiho jim povemo, da ga 

bodo dobili nazaj po uri.  

- Na miren, ne sovražen način lahko učenca prosimo, da pravilno opiše pravilo ali postopek in 

ga potem tudi upošteva. 

- Učencu na jasen, asertiven in ne sovražen način povemo, naj preneha z neprimernim 

vedenjem. Če učenec »odgovarja«, enostavno ponovimo zadevo.  

o Poleg empatičnega odziva učitelj pri spoprijemanju z učiteljevimi problemi lahko 

uporabi asertivno  disciplino. Učitelj je asertiven takrat, ko jasno izrazi svoja 

pričakovanja in jim sledi z dogovorjenimi posledicami. Pri asertivnem načinu pa učitelj 

jasno, umirjeno, ne sovražno, vendar odločno pove kaj učenec dela narobe in kaj od 

njega pričakuje. 

o Pasiven odziv, kot je na primer »Zakaj to delaš?«, učencu ne pove kaj bi moral storiti 

drugače in je tako pogosto neučinkovit.  

o Prav tako učitelji pogosto uporabljajo sovražen odziv, »Nikoli ne poslušaš!« ali pa 

»Obnašaš se kot dojenček!«, lahko pa učencem celo grozijo »Ko bom opravil s teboj, 

ti bo močno žal, za to kar si storil!«. Ta način obsojajo učenca in pri tem ne izrazijo 

jasno, kaj bi moral učenec početi.   

- Ponudimo izbiro. Na primer, kadar učenec nadaljuje z vzklikanjem odgovorov, ne glede na to, 

kar naredi učitelj, učitelj reče: »Matej, imaš več možnosti. Takoj prenehaj z vzklikanjem in začni 

dvigovati roko ali pa se presedi v zadnjo vrsto in se bova po uri pogovorila. Sam se odloči.« 

 


