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Danes gremo našo uro izpeljati spet ven, na zrak. Tema je SUHI BIATLON. Najprej preberi 

navodila, nato razmisli, kako se boš dela lotil, potem pa v akciiijoooooooo …. 

Naloga 1: Zunaj opravi naslednji SUHI BIATLON:  

OGREVANJE: teči kot v šoli (minuto počasi, 45 sekund srednje hitro, 30 sekund najhitreje, 45 

sekund počasi), naredi raztezne gimnastične vaje. Nato naredi še 2x 10 metrov lazenja v 

opori po vseh štirih, da aktiviraš še mišice rok in ramenskega obroča. 

POZOR! Ko boš izvajal mete, moraš biti povsem prepričan, da je pred teboj toliko praznega 

prostora (travnik, njiva …), da ne boš z metanjem nikogar ogrožal ali česa razbil.       

GLAVNI DEL:  

SUHI BIATLON je sestavljen iz teka (kolesarjenja, rolanja, vožnje s skirojem) in metanja. 

Priprava: 

Najprej si pripravi »strelišče«, mesto, kjer boš zbijal predmete. Priporočam, da za tarče 

uporabiš odpadne plastenke ali plastične lončke. Nastavi si pet predmetov (najbolje na kako 

mizo, kamen, ograjo, stol) – enega zraven drugega. Potreboval boš tudi manjšo žogo (če je 

nimaš, si jo lahko narediš iz odpadnega papirja – zmečkaš in prelepiš s selotejpom). Lahko pa 

uporabiš tudi zvite nogavice. Označi (lahko na tla položiš metlo, grablje, vrvico …) si 

oddaljenost za metanje. Če imaš npr. 1,5l plastenke naj bo oddaljenost okrog 2 metra, če 

imaš manjše rekvizite, pa malo manjša. Manj kot 1 meter pa naj ne bo.  

Pravila za suhi biatlon: 

Proga se začne na pragu vhodnih vrat. Najprej (z žogo v roki!!!) steči (kolesari, pelji z rolerji 

ali s skirojem) tri kroge okrog hiše in nato do strelišča. Tam poskušaj s prvim metom podreti 

enega od rekvizitov. Nato steči (kolesari, pelji z rolerji ali s skirojem) spet en krog okrog hiše 

in poskusi podreti drugi rekvizit. To ponavljaj, dokler ne vržeš petič. Potem poglej, koliko 

rekvizitov je ostalo na svojem mestu (jih nisi zadel) in opravi še toliko kazenskih krogov okrog 

hiše do vhodnih vrat.  

Nalogo opravi trikrat, meri čas. V katerem poskusu ti bo uspelo opraviti nalogo najhitreje? 

Med poskusi si vzemi dovolj časa za počitek.  

Za način gibanja si torej lahko sam izbereš tek, vožnjo s kolesom, z rolerji ali s skirojem. 

Zanimivo bi bilo dobiti kako fotografijo »biatlonca« na kolesu, rolerjih ali na skiroju … 

 

UMIRITVENI DEL: raztezne vaje za mišice rok in nog. 

 

Tedenska naloga:  

Vsak dan se na svežem zraku gibaj vsaj eno uro. Predlogi: hoja, tek, vožnja s kolesom, vožnja 

s skirojem, rolanje, razne igre (ristanc …), metanje na domači koš, streljanje na domači gol … 

 

 



Želim vam lep vikend! In vesele velikonočne praznike … 

 

 

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!!! 


