
IGRAJ IN SE ZABAVAJ!

»Mala šola športa« je namenjena dečkom in deklicam 4‒6 let 
starosti (vrtec) in 7‒9 let starosti (OŠ)

Cilji vadbe v  »Mali šoli športa«:

• spoznavati osnovne (bazične) športe (atletika, gimnastika), 
• razvijati skladnost gibanja oziroma razvijati koordinacijo,
• razvijati ravnotežje, preciznost, gibljivost, hitrost in 

vztrajnost,
• povezovati gibanje z elementi časa, ritma in prostora,
• sproščeno izvajati naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, 

plazenje, lazenje, padci, plezanje, potiskanje in vlečenje, 
dvigovanje in nošenje ter meti),

• spoznavati in izvajati različne elementarne gibalne igre,
• uvajati otroke v igre, kjer je treba upoštevati pravila,
• spoznavati pomen sodelovanja, medsebojne pomoči in 

pravila »športnega obnašanja«.

»Šola košarke« je namenjena dečkom starosti od 8. do 11. 
leta. 

Vadba je prirejena potrebam in značilnostim otrok. Otroci 
igrajo košarko, ki ustreza stopnji njihovega telesnega in 
duševnega razvoja. 

Namen vadbe košarke je torej, da otroci različnih stopenj 
znanja in sposobnosti uživajo in se zabavajo. Tako bodo 
lahko pozitivne izkušnje nadgradili tudi v “veliki” košarki.

V »Šoli košarke« uporabljamo manjšo in lažjo žogo ter nižje 
koše. Natančnejša pravila košarke se uvajajo postopoma, 
in sicer skladno z otrokovim napredkom in razumevanjem 
igre.

Prirejena in preprosta pravila naj bi otrokom pri igri 
pomagala in jim hkrati dopuščala izražanje lastne 
ustvarjalnosti za reševanje določenih situacij v igri.

Košarkarski klub Kolpa Črnomelj vabi na programa 
vadbe »Mala šola športa« in »Šola košarke«

Primarni cilji obeh programov so:

1. Razvijanje 
vseh motoričnih 

sposobnostih (koordinacija, 
hitrost, preciznost, moč, 
ravnotežje, vzdržljivost, 
gibljivost) preko iger in 

gibalnih nalog 2. Spodbujanje 
otrok k medsebojnemu 
sodelovanju in pomoči

3. Navajanje otrok na šport 
ter privzgajanje potrebe 

po gibanju

4. Grajenje 
samozavesti, 

spoštovanja, poguma, 
odgovornosti, vztrajnosti in 
pozitivnega odnosa do ljudi 

ter sprejemanje drugačnih od 
sebe

5. Privzgajanje delovnih 
navad

Mala šola športa Šola košarke
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PRIJAVNICA

Ime:

Več informacij:
Milan Kordič - 040 690 490

milan.kordic@gmail.com

www.kk-crnomelj.si

www.facebook.com/kkcrnomelj

Elektronski naslov:

Osnovna šola - razred (vrtec):

Telefonska števika staršev:

Podpis staršev*:

Vpisujem se v: Mala šola športa

Šola košarke

Naslov:

Priimek:

Datum rojstva:

*S podpisom prijavnice prevzemam odgovornost za morebitne poškodbe, katerih 
vzrok so nepredvidljivi dejavniki. Trener in klub zanje ne odgovarjata.

KOSARKARSKI
KLUB CRNOMELJ
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