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ŠPORT - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ZA 4., 5. IN 6. RAZRED
V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave
prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa,
ima športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev.
Strokovnjaki poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno
strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice
današnjega pretežno sedečega življenja in neustreznih prehranjevalnih navad
sodobnih mladih generacij.
Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši
v obdobju odraščanja.
Neobvezni izbirni predmet šport zato vključuje predvsem tiste vsebine, ki v tem
starostnem obdobju učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj učencev,
spodbujajo njihovo ustvarjalnost, hkrati pa so z vidika športno-rekreativnih učinkov
pomembne za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih.
Izbor zanimivih vsebin, učiteljeva organizacija pouka in pedagoška ravnanja
omogočajo, da učenci spoznavajo vplive različnih gibalnih dejavnosti na zdravje in
razumejo pomen telesne in duševne sprostitve, s sodelovanjem v skupini pa
pridobivajo tudi ustrezne socialne spretnosti.
Neobvezni izbirni predmet šport, namenjen učencem drugega obdobja, vključuje
vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki,
plezanja, akrobatske prvine idr.), in številne nove vsebine, ki jih ni v rednem
programu predmeta šport. Tako dopolnjuje osnovni program predmeta šport, skupaj
pa predstavljata obogateno celoto in pomembno spodbudo za oblikovanje
učenčevega dejavnega življenjskega sloga.

Struktura predmeta:
Neobveznemu izbirnemu predmetu šport je v drugem vzgojno-izobraževalnega
obdobja osnovne šole namenjenih 35 ur pouka.
Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika.
Načrtovanje in izpeljava programa sta odvisna od potreb učencev, zato učitelj skrbno
analizira njihov biološki razvoj (telesni razvoj, stopnjo razvitosti gibalnih sposobnosti,
posebnosti), pri oblikovanju programa pa upošteva tudi prostorske možnosti in
materialno opremljenost šole.
Na podlagi razvojnih potreb učencev tega starostnega obdobja program vključuje
dejavnosti treh sklopov:
– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne)
vzdržljivosti (teki, dejavnosti na snegu, aerobika, nordijska hoja…)
– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj koordinacije gibanja,
ravnotežja,
natančnosti in ustvarjalnosti (ples, hokejska igra, igra z loparji,
žogarije, cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, zadevanje tarč in rolanje)
– športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj različnih pojavnih oblik
moči (akrobatika, skoki, plezanja in borilni športi).
Vsakemu sklopu učitelj nameni tretjino časa.
Učitelj oblikuje program tako, da iz vsakega od ponujenih sklopov na podlagi
strokovne presoje izbere dve ali več tem, ki jih prepleta, tako da z različnimi
organizacijskimi prijemi zagotovi čim bolj igrivo, a učinkovito vadbo.
V vadbeno skupino so vključeni fantje in dekleta. Če se k predmetu prijavi večje
število učencev, lahko učitelj oblikuje posamezne fantovske in dekliške skupine.
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