7. 11. 2021

NARAVNE OBLIKE
GIBANJA (NOG)
pripravila: prof. dr. Maja Pajek
Vir: Pistotnik B., Pinter S. in Dolenc M. Gibalna abeceda.
Ljubljana: Fakulteta za šport.

Izvor imena: naravne oblike gibanja
• Najosnovnejša gibanja, ki so se pojavila v
začetnih fazah človekovega življenja in so bila
povezana z nabiranjem hrane, lovom in borbo s
sovražniki.
• Sestavljena so iz temeljnih gibalnih struktur
(hoja, teki, skoki, meti…).
• Razvile so se filogenezo človeške vrste (izvajale
so se v naravnem okolju) – prvobiten odnos
človeka do narave.
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Spremembe v načinu življenja
• Z razvojem človeške vrste se je spreminjal način
življenja in aktivnosti, ki jih je moral človek
obvladati za svoj obstoj.
• Na spreminjanje aktivnosti je vplivalo tudi
spreminjanje okolja, ki ga je človek začel
prilagajati svojim potrebam – odmik od
naravnega načina življenja (posebnost človeka
kot vrste).

Spremembe v načinu življenja
• Manj je dejavnosti, ki za preživetje zahtevajo
naporne aktivnosti v naravnem okolju
(udobnejše okolje omogoča preživetje tudi
šibkejšim in manj sposobnim).
• Premagovanje razdalj z različnimi prevoznimi
sredstvi.
• Manj gibanja zaradi sedečega načina življenja.
• Zmanjševanje telesnih naporov za pridobivanje
hrane.
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Posledice sodobnega načina življenja
• Neustrezna prilagoditev organizma skokovitim
spremembam okolja v zadnjem obdobju, ki se je
milijone let oblikoval v sožitju z naravnim
okoljem.
• Izpostavljenost degenerativnim procesom, ki so
posledica porušenega ravnotežja človek-narava.
• Različna civilizacijska obolenja, značilna za
razvito družbo: bolezni srca in ožilja, debelost,
slaba telesna drža, psihične težave, neprilagojeno
socialno vedenje…

Pomen NOG danes
• Razvoj športa, rekreacije ni naključen pojav – je
odziv človeka na hitro spreminjanje okolja ter
manifestacija njegovih potreb po gibanju in želja
po vrnitvi k naravi.
• Gibanja v šp. akrivnostih so namreč v svojem
bistvu in po strukturi zelo blizu gibanjem, ki so
vplivala na razvoj človeka v njegovih zgodnjih
fazah.
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Osnovne skupine NOG
Naravne oblike gibanj delimo v:
LOKOMOCIJE (PEDIPULACIJA): gre za
premikanja celega telesa v prostoru
(locus=kraj, lokacija; motio= gibanje:
spreminjanje lokacije z gibanjem; pedis=noga:
uporabljanje nog za premikanje v prostoru)

Osnovne skupine NOG
MANIPULACIJE: gre za opravljanje osnovnih
gibanj s posameznimi deli telesa

(manipulatio=spretno ravnanje s predmeti oz.
rokovanje z njimi)
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Osnovne skupine NOG
SESTAVLJENA GIBANJA: gre za gibanja v
katerih ne prevladuje nobena od naštetih
gibalnih operacij: lokomocije in manipulacije so
med seboj tesno povezane in tako tvorijo novo
gibanje

NARAVE OBLIKE GIBANJA
MANIPULACIJE

LOKOMOCIJE
PLAZENJA

OS. SES. GIB.

LAZENJA

POTISKANJA

HOJA

VLEČENJA

UDARCI IN
BLOKADE
PRIJEMI

TEK

DVIGANJA

PADCI
PLEZANJA

METI IN
LOVLJENJA

NOŠENJA
v daljino

SKOKI

v višino
v globino
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Uporaba NOG na vadbeni enoti
• Ugotavljamo, da je potrebno nekatere NOG
otroke naučiti, saj se v vsakdanjem življenju z
njimi redko srečujejo
• Naravne oblike gibanja dejansko predstavljajo
gibalno abecedo – otrokom je treba omogočiti
da jo spoznajo
• Predvsem v mlajših starostnih kategorijah naj se
NOG izvajajo čim pogosteje, saj predstavljajo
pomemben dejavnik gibalne izobrazbe (vpliv na
gibalne sposobnosti in na gibalna znanja)

Uporaba NOG na vadbeni enoti
V posameznih delih vadbene enote z NOG
izpolnjujemo različne naloge.
vadbena enota = (ura šp. vzg., trening, ura
rekreativne vadbe) sestavljena iz:
- uvodnega (začetnega) dela
- glavnega dela
- zaključnega dela
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Uporaba NOG na vadbeni enoti
• Uvodni (začetni) del vadbene enote:
namenjen je pripravi vadečih na varno in
uspešno izvedbo načrtovanih vadbenih vsebin
• Glavni del vadbene enote: namenjen je
uresničitvi načrtovanih vadbenih vsebin
• Zaključni del vadbene enote: namenjen je od
koncu vadbe, če je to potrebno, glede na vsebine
glavnega dela.

Uporaba NOG na vadbeni enoti
Vadbo je potrebno vadbo vnaprej načrtovati:
1. Izbrati je potrebno vadbeni cilj (ogrevanje,
razvoj sposobnosti, učenje gibanja…)
2. Izbrati ustrezno gibanje (pomembno je
poznavanje zgradbe človekovega telesa)
3. Izbrati ustrezno organizacijsko obliko vadbe
NOG lahko uporabimo v vseh delih vadbene enote.
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Uporaba NOG v začetnem delu
ZA OGREVANJE
- Dvig telesne temperature: zmanjša se
viskoznost mišic, poveča in pospeši se pretok
krvi (boljša prehranjenosti mišic in
odstranjevanja razgradnih produktov presnove iz
njih)
- Gibalna priprava: vzpostavijo se nevronske
povezave, poveča se mišični tonus, večja znotraj
in medmišična koordinacija
- Psihična priprava: dvig delovne vzburjenosti,
izključitev drugih (zunanjih) problemov, večja
možnost poglobitve vase.

Uporaba NOG v glavnem delu
•

Za razvoj gibalnih sposobnosti

•

Za pridobivanje gibalnih informacij

•

Utrjevanje gibalnih spretnosti
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GIBALNE SPOSOBNOSTI
•

Z NOG lahko vplivamo na razvoj skoraj vseh
gibalnih sposobnosti (na razvoj gibljivosti
samo v izjemnih primerih). Slabost: ni mogoče
natančno določiti vseh spremenljivk vadbe,
predvsem ne intenzivnosti.

GIBALNE SPOSOBNOSTI
•

Ločimo 6 primarnih gibalnih sposobnosti:
• moč
• koordinacija
• hitrost
• ravnotežje
• preciznost
• gibljivost

9

7. 11. 2021

Pridobivanje gib. inf. in gib spretnosti
•

Uporaba NOG je primerna predvsem pri
mlajših starostnih skupinah

•

Uporabimo lahko vse oblike lokomocij,
manipulacij in sestavljenih gibanj (ki jih vadeči
slabo poznajo)

•

Izgradnja gibalne baze za zahtevnejša gibanja
(v športu in vsakdanjem življenju)

Uporaba NOG v zaključnem delu
•
•
•
•
•

Za psihofizično umiritev (umiritev duha in telesa)
Uporabimo le, če je bil gl. del zelo naporen (velika
telesna in čustvena angažiranost)
Gibanja naj ne bodo energetsko zahtevna in
dinamična
Vadeči naj gibanja dobro poznajo
Poudarek naj bo na natančnosti in doslednosti
izvedbe gibanja.
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NOG v razvoju otroka
•
•
•
•
•
•
•

•

Plazenje: prvo gibanje v prostoru, ki ga otrok
obvlada
Lazenje: z oporo na rokah in nogah (večja
mobilnost)
Hoja: zelo dolgo je negotova (tudi že prime, potiska,
vleče, dviga, nosi različne predmete)
Tek: nekje po 18 mesecu
Padci: povezani so z učenjem hoje in teka
Plezanje: na različne priročne objekte
Skoki: najprej naravni podlagi, nato z manjših višin
(skoki v višino – po 3. letu starosti)
Meti: namerni meti se pojavijo ob koncu 2. leta
starosti.

PLAZENJA
•
•
•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih (na gladki in
drseči podlagi; dolgi rokavi in dolge hlačnice),
v naravi
Kako se izvaja: prosto, s partnerjem, s
drobnimi pripomočki
Energijska obremenitev: srednja do velika
Gibalna zahtevnost: nizka do srednja
Osnovni vplivi: koordinacija, moč, gibljivost,
gibalno učenje (z neobičajnimi oblikami
gibanj)
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•
•

Trup je v stiku s podlago (izvajamo ga v
različnih ležah, s pomočjo rok, nog in trupa)
Z dodajanjem bremen ali uporabo ovir
dosežemo večjo obremenitev
Gibamo se lahko naprej, vzvratno ali bočno
Uporabnost: za ogrevanje (manj zahtevne
oblike), za razvoj gibalnih sposobnosti (moč,
gibljivost, koordinacija), za gibalno učenje (ml.
kategorije)
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Napotki
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne pretiravajte z dolžino plazenja
Obleka primerna podlagi
Varovanje pri plazenjih po strmini
Ovire naj bodo oblazinjene brez ostrih robov
Hrbtno plazenje – položnejše ovire
Kotaljenja – položnejše ovire
Delo v skupini – pazi na varnostno razdaljo
Dekleta – pazi pri uporabi trebušnega plazenja

LAZENJA
•
•
•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih (pazi na
dlani in zapestja), v naravi
Kako se izvaja: prosto, s partnerjem, s
drobnimi pripomočki
Energijska obremenitev: srednja do velika
Gibalna zahtevnost: nizka do visoka
Osnovni vplivi: koordinacija, moč, hitrost,
ravnotežje, gibalno učenje (z zahtevnimi
oblikami gibanj)
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•
•

•

Trup je dvignjen od podlage (izvajajo se v različnih
mešanih oporah)
Gibalno zahtevnost povečamo z uporabo
neobičajnih kombinacij premikanja rok in nog
Gibamo se lahko naprej, vzvratno ali bočno
Obremenitev povečamo s spreminjanjem oblike
gibanja, s premagovanjem ovir, z dodatno
obremenitvijo, s podaljševanjem razdalje (!), s
povečanjem hitrosti, z izvajanjem po strminah…
Uporabnost: za ogrevanje, za razvoj gibalnih
sposobnosti (moč, koordinacija), za gibalno učenje
(ml. kategorije; manj znane oblike), za psihofizično
obremenitev.
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Napotki
•
•
•
•
•
•

Drža telesa pri samokolnicah
Upoštevaj načela pravilnega dvigovanja
bremen (pri samokolnicah)
Samokolnica določa tempo vozniku
Varovanje pri plazenju po strmini (še posebej,
če je glava navzdol)
Pazi na dolžino proge (do 15 metrov)
Ovire naj bodo oblazinjene, brez ostrih robov.

HOJA
•
•

•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
Kako se izvaja: prosto, s partnerjem, v
skupinah, z bremeni, z ovirami, po strminah,
po različnih podlagah
Energijska obremenitev: majhna do srednja
Gibalna zahtevnost: nizka do srednja
Osnovni vplivi: moč, ravnotežje, koordinacija
(v posebnih primerih)
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•
•

•

Je osnovna oblika gibanja, kjer je ena noga stalno v
stiku s podlago
Pravilna hoja je mehka in lahkotna
Energijsko zahtevnost hoje povečamo s
spreminjanjem podlage in načina hoje
Nepravilno hojo je potrebno individualno odpravljati
(trdo stopanje na cela stopala, stopala navzven ali
navznoter, sklonjen trup, skrčena kolena, nepravilna
koordinacija gibanja) – okvare gibalnega aparata
Uporabnost: ravnotežje in koordinacija nog (ml.
kategorije), krepitev nog in funkcionalnih sistemov
(hoja navkreber in po strmini), hoja v vsiljenem ritmu
in tempo (realizacija ritmičnih gibalnih struktur –
koordinacija) – plesni koraki
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Napotki
•
•
•

Ne učimo, če ni nujno potrebno
Pozornost posvetimo položaju telesa,
postavljanju stopal, pravilnemu gibanju nog
Čim manj nihanj gor-dol

TEK
•
•

•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
Kako se izvaja: prosto, s partnerjem, v
skupinah, z bremeni, z ovirami, po strminah,
po različnih podlagah
Energijska obremenitev: srednja do velika
Gibalna zahtevnost: nizka do srednja
Osnovni vplivi: hitrost, odrivna moč,
koordinacija, vzdržljivost
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•

•
•
•

Ob hoji, drugi najpomembnejši način gibanja (pojav
brezpodporne faze)
Pravilna tek je lahkoten, prožen in tih, brez
pretiranega mahanja z rokami
Energijsko zahtevnost teka povečamo z dodajanjem
bremen, s premagovanjem ovir, spreminjanjem
podlage, zmanjševanjem podporne površine, z vadbo
na strmini
Nepravilno tek je potrebno odpravljati – okvare
gibalnega aparata
Vključen naj bo v vsako vadbeno enoto
Uporabnost: za ogrevanje, v gl. delu (hitrost, krepitev
nog, funkcionalni sistemi, koordinacija). V
zaključnem delu vadbene enote teki niso primerni.

Primeri različnih načinov teka
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tek prosto
Menjava tempa teka
Prisunski koraki
Križni koraki
Nizki in visoki skipping
Tek s poudarjenim
odrivom
Grabljenje
Spremembe smeri
Po strmini (gor, dol)

•
•
•
•
•
•
•

Dvigovanje pet
Pospeševanje in pojenjanje
Tek konja – kas
Z vodenjem žoge
S kolebnico
Tek po obročih
Pretekanje ovir
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Napotki
•
•
•
•
•

•

Sproščen, s pravilnim položajem telesa
Dolžina in frekvenca koraka morata biti
prilagojena hitrosti teka
Sproščeni zamahi skrčenih rok
Čim manj nihanj gor-dol
Po odrivu od podlage se mora noga
popolnoma iztegniti
Ustrezno dihanje

PADCI
•
•
•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
(mehkejša podlaga)
Kako se izvaja: prosto, s partnerjem, preko
orodij in ovir, na različne mehkejše podlage
Energijska obremenitev: nizka do srednja
Gibalna zahtevnost: srednja
Osnovni vplivi: koordinacija, gibalno učenje
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•
•
•

So gibanja iz višjega (ponavadi pokončnega) položaja
v nižji položaj
Varni padci – blažitev sile, ki se kaže na različne
načine (amotrizacija, povaljka, kotaljenje, drsenje,
preval…)
Večina otrok kar uspešno obvlada padce naprej in v
stran. Težave se pojavljajo pri padcih nazaj najpreprostejši način je povalj po hrbtu
Glava se pri padcih ne sme dotakniti tal
Otrok ni mogoče obvarovati pred padci, lahko pa ga
naučimo, da bo pri padcih nadzoroval gibanje svojega
telesa
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Napotki
•
•
•
•
•
•

Otroke naučiti pravilne opore
Spodbujati igre pri katerih prihaja do rušenja
ravnotežnega položaja
Pred vsakim padcem, naj vadeči kar najbolj
znižajo skupno težišče telesa
Pri padcih s kotaljenjem ali prevalom, naj
vadeči čimbolj zaščitijo glavo in sklepe
Padce najprej učimo na mehkejši podlagi
Pri padcih nazaj – uporaba razbremenilnega
udarca z rokami
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PLEZANJA
•
•
•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
(pri višjih plezalih: varovanje, mehka podlaga)
Kako se izvaja: prosto, s partnerjem, v
dvoranah, v naravi
Energijska obremenitev: srednja do velika
Gibalna zahtevnost: nizka do visoka
Osnovni vplivi: moč, gibljivost, koordinacija,
gibalno učenje (z zahtevnejšimi načini
gibanja), samozavest

Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•

•

•

Začetki plezanja – ko otrok obvlada lazenje
Plezanja so gibanja v različnih vesah s pomočjo
okončin
Gre za zelo naporna gibanja – obvezno prilagajati
posamezniku glede na starost, spol, razvojno stopnjo,
telesno in psihično pripravljenost
S plezanji vplivamo predvsem na krepitev mišic rok
in ramenskega obroča, mišic trupa, odpravljamo
škodljive posledice dolgotrajnega sedenja, ohranjamo
gibljivost hrbtenice…
Zahtevnost plezanja spreminjamo s smerjo gibanja, s
prijemom na plezalo, s postavitvijo na plezalo, z veso
na plezalu, z izbiro plezala…
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Napotki
•
•
•
•
•
•

Nujno zavarovanje plezal
Osebno varovanje vadečih pri navpičnem
plezanju
Uporaba viličastega prijema
Uporaba magnezije
Upoštevati je potrebno načelo postopnosti
obremenjevanja (od lažjega k težjemu)
Tekmovanje: samo navzgor

SKOKI
•
•
•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
(primerno mehka doskočišča)
Kako se izvaja: prosto, s skakalnice, preko
ovire, z bremeni, s pripomočki
Energijska obremenitev: srednja do velika
Gibalna zahtevnost: nizka do visoka
Osnovni vplivi: moč, koordinacija (timing),
orientacija v prostoru, samozavest
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•

•
•

•

Pojavljati se začnejo po 2. letu starosti
(sonožni) oziroma po 3. letu starosti
(enonožni skoki)
Sestavljeni so iz treh faz: odriv, let in doskok
Uporabljamo jih lahko v uvodnem delu
vadbene enote (lahkotnejši skoki: sonožni
poskoki, zajčji poskoki…)
Skoke v višino, daljino in globino uporabljamo
samo v glavnem delu vadbene enote (večja
obremenitev mišic)
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Napotki
•
•
•
•
•
•

Ustrezno mehko doskočišče
Skoke v globino začnemo z manjših višin
(premagovanje strahu)
Elastičen doskok z dodatno ublažitvijo skoka
z rokami (pri velikih višinah)
Noge naj bodo pri doskoku rahlo razkoračene
Ugotoviti je potrebno katera noga je odrivna
Med menstruacijo naj se dekleta izogibajo
skokov z večje višine in na trdo podlago

METI
•
•

•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
Kako se izvaja: prosto, v parih, v skupinah, s
pripomočki, soročno, enoročno, kotaljenje,
vodenje
Energijska obremenitev: majhna do srednja
Gibalna zahtevnost: nizka do srednja
Osnovni vplivi: preciznost, moč, koordinacija
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•

V sodobnem življenju meti niso več življenjsko
pomembna gibanja
Uspešni meti se pojavijo nekje po 3. letu
starosti
Uspešnost metanja in zadevanja je močno
odvisna od mnogokratnega ponavljanja
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Napotki
•
•
•
•
•

Ustrezna izbira predmetov metanja glede na
starost in razvojno stopnjo otrok
Navajanje na različne načine metanja
Uporaba celotnega telesa pri izmetih
Dobro ogrevanje pred meti
Pri metanju težjih predmetov naj vsi vadeči
mečejo v isto smer in predmete pobirajo
hkrati
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POTISKANJA IN VLEČENJA
•
•
•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
(nedrseča podlaga)
Kako se izvaja: samostojno, s partnerjem, s
pripomočki, z bremeni
Energijska obremenitev: srednja do velika
Gibalna zahtevnost: srednja
Osnovni vplivi: moč, spretnost (koordinacija,
gibljivost, iznajdljivost)

Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•
•
•
•

So sestavljena gibanja, ki se pojavljajo v vsakdanjem
življenju
Potiskanje: objekt je običajno pred vadečim, le-ta ga
skuša odriniti od sebe (sila je usmerjena k objektu)
Vlečenje: vadeči objekt poskuša pritegniti k sebi (sila je
usmerjena od objekta)
Upiranja: pojavljajo se tako pri potiskanjih kot pri
vlečenjih (vložena sila je enaka nasprotni sili)
So zelo učinkovite naloge moči
Zelo učinkovite so borilne naloge (v različnih
položajih in z različnimi pripomočki)

46

7. 11. 2021

47

7. 11. 2021

48

7. 11. 2021

49

7. 11. 2021

Napotki
•

•
•
•
•

Pri vlečenjih: prepovedati vsako namerno nenadno
spuščanje nasprotnika, zagotoviti dovolj prostora za
vadečimi, pri nalogah v paru naj se uporablja dvojni
prijem, pri nalogah v skupinah naj se uporablja
pripomoček, preko katerega naj se prenaša sila na
nasprotnike
Vadeči naj odložijo ves nakit
Izbira ustreznega nasprotnika
Borbe je potrebno dobro nadzorovati in dati
natančna navodila
On koncu take vadbe je nujna ustrezna sprostitev in
ustrezne raztezne vaje.

DVIGANJA IN NOŠENJA
•
•
•
•
•

Kje se izvaja: v zaprtih prostorih, v naravi
Kako se izvaja: samostojno, s partnerjem, v
skupini, s pripomočki, z bremeni
Energijska obremenitev: srednja do velika
Gibalna zahtevnost: nizka
Osnovni vplivi: moč, pokončna drža telesa
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Značilnosti in uporabnost gibanja
•
•
•
•

•

So sestavljena gibanja, ki se pojavljajo v vsakdanjem
življenju
Dviganja: so gibanja pri katerih predmete premikamo
v nasprotni smeri od sile gravitacije. V športu
predstavljajo krepilne naloge.
Nošenja: predmet med premikanje zadržujemo v
dvignjenem položaju
Intenzivnost vadbe povečujemo s povečevanjem teže
bremen, večanjem št. bremen, z drugače oblikovanimi
bremeni, z večjim št. ponavljanj naloge, s
podaljševanjem razdalje nošenja, s povečevanjem
hitrosti prenašanja bremena.
Priporočljiva so tudi nošenja v skupini.
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Napotki
•
•
•
•
•
•
•

Dvig bremena z nogami in ne s hrbtom
Če se bremena prenašajo na eni strani telesa, je
potrebno nalogo ponoviti tudi na drugi strani
Dviganja in nošenja v parih – šele po 10. letu starosti
Izbira ustreznega partnerja
Uporaba ustreznih razteznih vaj
Čim pogosteje naj se uporabljajo v igralnih oblikah
(večja motivacija)
V skupinah naj se bremena dvigujejo in nosijo na
povelje.

55

