
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT – 6. RAZRED 
 

SREDA, 13. 5. 2020 

Danes bomo igrali improvizirani T-BALL oziroma BASEBALL. 

Naloga 1:  

Priprava: 

Pripravi si kij. Imaš več možnosti: 

- Če imaš teniški lopar, ga lahko 

primeš za glavo in odbijaš z 

ročajem. 

- Lahko vzameš poleno, ki ni pretežko in te spominja na kij. 

- Ali karkoli podobnega kiju. 

Pripravi si žogico: 

- Najboljša bo teniška, lahko pa vzameš kako podobno. Če nimaš nobene primerne, jo 

lahko narediš iz papirja in jo prelepiš s selotejpom. 

Pripravi si tudi podstavek: 

- Lahko uporabiš kako škatlo ali podstavek, lahko v tla zapičiš kako palico in na vrhu 

malo razširiš, da bo gor stala žogica. 

  

Zelo ti bo pomagalo, če boš k igri povabil vsaj še enega partnerja (brata, sestro, očeta, mamo 

…).  

Opravi naslednje naloge (če imaš partnerja):  

1. Nastavi žogico na stojalo in jo 5x udari, da bo letela čim dlje. Partner naj žogico lovi.  

2. Zamenjajta vlogo – naj partner udarja, ti pa vadi lovljenje. Žogico čakaj v preži in 

pripravljen. 

3. Zdaj pa težje. Podstavek umakni. Partner naj bi žogico meče iz oddaljenosti 4 

korakov. Udarjaj tako dolgo, da žogico zadaneš 4x (na bo letela dlje od mesta, kjer 

stoji partner). 

4. S partnerjem odigrajta igro: ti udarjaš, on meče, enako kot v 3. nalogi. Označita si 

mesto, kjer stojita. Ko žogico udariš, tečeš čim hitreje okrog mesta, kjer stoji partner 

in nazaj na svoje mesto. On po tvojem udarcu steče po žogico in jo mora čim hitreje 

prinesti nazaj na svoje mesto. Dokler tega ne stori, imaš ti čas, da narediš čim več 

»krogov« okrog vajinih mest. Za vsak pretečen krog dobiš eno točko. Če je partner 

sposoben, zamenjajta vlogi. Če ne zmore (je npr. mlajši), naj udarja iz podstavka.  

 



Opravi naslednje naloge (če si sam in nimaš partnerja): 

1. Nastavi žogico na stojalo in jo 5x udari, da bo letela čim dlje.  

2. Žogico si vrzi v zrak (nad višino glave), nato pa jo v zraku udari, da bo letela čim dlje. 

3. Kij odloži in se postavi ob neko steno (pazi: naj bo taka, ki je ni škoda, ko boš vanjo 

metal žogico, drugače bo »ogenj v strehi«      ). Vrzi žogo v steno, da se odbije proti 

tebi, nato pa jo ujemi. Tako vadiš lovljenje. Začni z lažjimi meti, nato pa si nalogo 

malo oteži s težjimi in močnejšimi meti.    

4. Lahko skombiniraš tudi nalogi 1 in 3 (iz podstavka udariš žogico proti steni, spustiš kij 

in žogico ujameš) ter nalogi 2 in 3 (žogico vržeš v zrak, jo odbiješ proti steni, spustiš kij 

in žogico ujameš).  

 

Gotovo bo zabavno! 

 

 

 

 

 

Nekaj idej za gibalno pestro preživljanje prostega časa: 

Sprehod v naravi, tek, rolanje, vožnja s skirojem, kolesarjenje v okolici doma, metanje 

frizbija, igre iz preteklih ur, pomoč na vrtu … 

 

Redno gibanje je v času boja proti virusu Covid-19 še 

posebej pomembno. Gibanje izboljšuje našo odpornost 

in deluje ugodno na naš živčni sistem. Če se bomo 

redno gibali, bomo lažje prebrodili ta zahtevni čas. 

BODI ZGLED OSVEŠČENEGA UČENCA TUDI OSTALIM 

ČLANOM DRUŽINE!!! 


