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• Z naravnimi oblikami 

gibanja razvija temeljne 

gibalne sposobnosti 

(ravnotežje, 

koordinacijo gibanja, 

moč, gibljivost, 

natančnost, hitrost) 

• Z elementarnimi igrami 

razvija ob gibalnih 

sposobnostih še 

funkcionalne 

sposobnosti in 

uporablja pridobljena 

gibalna znanja 

• Spozna prvine 

posameznih športnih 

panog (atletika, 

gimnastika, igre z žogo, 

kolektivne igre, 

kolesarjenje, rolanje, 

smučanje, drsanje, 

plavanje) izvaja 

družabno plesne igre v 

različnih ritmih 

• Uporablja športne 

rekvizite in drobno 

orodje, primerno 

razvojni stopnji otrok 

• Naravne oblike gibanja. 

• Elementarne igre 

• Spozna prvine posameznih 

športnih panog. 

• Uporaba  športnih 

rekvizitov in drobno 

orodje, primerno razvojni 

stopnji otrok. 

• Sprehodi in izleti. 

• Športno gibalne 

dejavnosti. 

• Načrtuje aktivnosti izven 

vrtca in opredeli cilje le-

teh. 

• Načrtuje in izpelje različne 

oblike športno-gibalnih 

dejavnosti v vrtcu (gibalna 

minuta, gibalni odmor, 

vadbena urica in športno 

dopoldne). 

• Mali sonček. 

• . 

 

 

 

• Zapis in predstavitev 

priprave za vadbeno 

urico. 

 

• Poznavanje kurikula za 

vrtce (področje 

dejavnosti – gibanje) in 

poznavanje zapisa 

priprave.  

 

• Izvedba GIBALNE URICE 

• Zapis in predstavitev 

priprave za vadbeno 

urico. 

 

• Poznavanje projekta 

Mali sonček in  

 

• Poznavanje projekta  Fit 

Slovenija.  

 

• Izvedba GIBALNE URICE 

 

 

 

 

1 ( nezadostno ) 

 

2 ( zadostno ) 

 

3 ( dobro ) 

 

4 ( prav dobro ) 

 

5 ( odlično ) 

 

 



• Načrtuje sprehode in 

izlete 

• Načrtuje športno 

gibalne dejavnosti 

(gibalne naloge, igre,…), 

ustrezne starostni 

stopnji in individualnim 

posebnostim otrok 

• Načrtuje aktivnosti 

izven vrtca in opredeli 

cilje le-teh 

• Načrtuje in izpelje 

različne oblike športno-

gibalnih dejavnosti v 

vrtcu (gibalna minuta, 

gibalni odmor, vadbena 

urica in športno 

dopoldne) 

• Predstavi in izvaja 

program Mali sonček 
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• Predstavitev in izvedba ure (vadbena urica). 
 

 

Načini ocenjevanja: 

 

PRAKTIČNE NALOGE, SEMINARSKA NALOGA, USTNI 

ZAGOVOR. 

 

 


