
ŠPORTNI DAN - VOŽNJA S KOLESOM 
 
Športni dan imamo v načrtu v sredo, 13. 5. 2020, lahko pa si 
izberete tudi kak drug dan (prej ali pozneje), ki vam bolj ustreza. 

Današnji športni dan je namenjen vožnji s kolesom, zato potrebujemo:  
Ustrezno kolo in opremo za kolesarja 
Pred samim kolesarjenjem, preverite tehnično brezhibnost kolesa. Kolo 
mora biti ustrezno opremljeno za varno vožnjo, in sicer mora imeti:  
• brezhibno sprednjo in zadnjo zavoro, 
• belo luč spredaj za osvetljevanje ceste ter rdečo luč zadaj, odsevnike na pedalih ali na boku, 
• zvonec, 
• ustrezno napolnjene pnevmatike, 
• primerno nastavljeno višino krmila in sedeža. 
Za kolesarja je nujna kolesarska čelada, ki ščiti glavo pri morebitnem padcu. Prav tako je pomembno, 
da poskrbimo za dobro vidnost. Oblačila naj bodo svetle barve, uporabimo lahko tudi odsevni 
brezrokavnik, da nas bodo vozniki prej opazili. Hlačnice spnemo skupaj, lahko z odsevnim trakom, ter 
tako preprečimo, da bi nam zašle med napere. Priporočamo športna oblačila, ki omogočajo dovolj 
prilagodljivosti. 
 
Spretnost na kolesu: pred začetkom športnega dne si oglejte  naslednji video. Mogoče dobite 
kakšno idejo; 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=83F58532AF66389FDF3CB10D85E7268
A?id=R8PRTkLKgYdFljdlid6wmZAm 
 
 

Praktične vaje: 
Vaje izvajajte na domačen dvorišču, igrišču ali praznem parkirišču. 
 
1. Pričetek vožnje s kolesom 
Vadi nastavitev pedala. Pri prvem zagonu kolesa je zelo 
pomembna postavitev pedala. Pedalo, na katerega bo otrok 
položil nogo mora biti višje od drugega, zato da bo nanj lažje 
potisnil.  
 
 
 
 
2. Zaviranje s kolesom, reakcijski čas in pot zaviranja 
Otroku s štirimi stožci postavimo prostor, v katerem se mora 
zaustaviti. Sprva je prostor lahko večji, kasneje pa ga vedno 
bolj zmanjšujemo. Na koncu naredimo samo zid iz stožcev, do 
katerega se mora zaustaviti.  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=83F58532AF66389FDF3CB10D85E7268A?id=R8PRTkLKgYdFljdlid6wmZAm
https://video.arnes.si/portal/asset.zul;arnesvideo=83F58532AF66389FDF3CB10D85E7268A?id=R8PRTkLKgYdFljdlid6wmZAm


3. Vožnja po črti ali koridorju 
Na asfaltnem igrišču s kredo narišemo črto, po kateri se mora 
otrok voziti. Namesto ene lahko narišemo tudi dve, se pravi 
koridor, v katerem se mora voziti.  
 
4. Počasna vožnja 
Na tla narišemo dve črti v razmiku 5 m. Na znak mora otrok 
prevoziti razdaljo med črtama čim bolj počasi. Če je otrok več 
lahko tekmujejo med seboj, kdo bo zadnji. Smer vožnje je samo 
naprej, kdor stopi na tla izpade iz igre. 
 
5. Vožnja po krogu  
Otrok vozi po velikem krogu. Med vožnjo naj uporabi tudi 
zvonec in se preizkusi v menjavi prestav. 
 
6. Vožnja po osmici 
Otrok vadi zavoje po osmici. Osmico kasneje lahko zmanjšamo. 
 
 
 
7. Nakazovanje smeri z roko  
Otrok med vožnjo nakazuje smer zavoja (v krogu ali osmici) 
 
 
 
 
 
8. Pogled med vožnjo na levo, na desno nazaj 
Otrok med vožnjo naravnost mimo vas pogleda nazaj in pove 
koliko prstov vidi.  
 
 
 
 
 
 
9. Slalom med stožci 
Otrok mora vijugati med stožci. Kasneje lahko stožce 
pomaknemo bližje skupaj.  
 
 
 
 
 



10. Vožnja skozi vratca (med postavljenimi stožci) 
 
11. Prenašanje lončka 
Dve stojali postavimo nekaj metrov narazen. Na prvo postavimo poln lonček z vodo. Otrokova naloga 
je, da se pelje do stojala in z eno roko prime lonček. Ne da bi se ustavil, se z njim v roki pelje do 
naslednjega stojala, kjer mora lonček postaviti na stojalo. 
 
12. Vožnja po različnih materialih tal 
Asfaltirane površine olajšajo prve kolesarske vaje. Kljub 
temu pa naj se otrok nauči tudi kolesarjenja po travi in 
makedamu. 

 
 
Družinski izlet s kolesom 
Za konec se lahko odpeljete na krajši družinski izlet s kolesom.  
 
 
Utrinke športnega dneva pošlji učitelju, ki te poučuje ŠPORT: 
jana.celan@osagpostojna.si 
jasna.kozar@osagpostojna.si 
mitja.muha@osagpostojna.si 
tine.scuka@osagpostojna.si 
 
 

Srečno in pazljivo!!! 
 
 
 
Aktiv ŠPORTA  
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V primeru, da nimate kolesa, lahko s starši odidete na planinski izlet v okolico Planine.


