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Ogrevanje 
(Dinami no gibanje in obvladovanje žoge)č

• Razdelimo igralce v 4 skupine.

• Igralci izvajajo naslednje vaje in se vra ajo v izhodiš e:č č

Uporabljamo naslednje dinami ne vaje:č

•  ven in notri
•  enojni skiping
•  dvojni skiping
•  presunski korak
•  enonožni poskoki
•  sonožni poskoki

• Poskrbimo, da so vaje izvedene pravilno in kvalitetno!

Tekmovanje

• Ko igralci naredijo vaje za delo nog, morajo voditi (razli ne variante) žogo med modrima č
klobu koma ob strani, narediti U obrat, ustaviti žogo in se priklju iti skupini na desni č č
strani. Igralci vajo krožno ponavljajo.
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Navajanje na žogo

• Postavitev je prikazana na spodnji sliki.
• Razdelimo igralce v enkoštevil ne skupine.č
• Prvi igralci v cik-cak gibanju, med rde imi klobu ki izvajajo dolo eno vajo. Ko pride do č č č

konca svojega kanala se obrne, vodi žogo in jo poda naslednjemu igralcu ter se sam 
pridruži skupini na koncu kolone (naredimo ve  ponovitev z razli nimi vodenji)č č

 Uporabljamo naslednje tehnike.
•  Potisk s podplatom / potisk s prsti / potisk s podplatom levo-desno
•  Vodenje z zunanjim delom stopala / notranjim

Nadgradnja
• Kombinacije zgoraj navedenih tehnik vodenja

Tekmovanje
• Skupine imajo eno žogo, na trenerjev znak prvi igralci izvajajo dolo eno vajo, v cik-cak č

gibanju med klobu ki, ko pride do konca tunela se obrne, vodi žogo nazaj in jo poda č
slede emu igralcu, sam pa v šprintu ste e na konec kolone ter se usede.č č

 
• Zmaga ekipa, ki se prva v celoti posede
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Ogrevanje 1 / 3.del 
(Hitre noge in okretnost)

• Pri vsakem rumenem klobu ku stoji igralec z žogo - podajalec, ostale igralce razdelimo vč  
dve skupini, vsaka na svoji strani. Modre klobu ke položimo med rumene in rde e tako č č
kot je prikazano na sliki.

• Na trenerjev znak, prvi podajalec na vsaki strani žogo poda prvemu igralcu iz skupine, 
nato igralec poda žogo nazaj podajalcu in ste e na njegovo mesto, medtem pa č
podajalec, ko žogo sprejme nazaj, ste e med modrimi klobu ki.č č

• Vaja se ponavlja z vsemi igralci v poligonu. 

Nadgradnja

•  Volej udarec (notranji  / zunanji / nart)
•  Udarec z glavo
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Podaja in sprejem
• Postavitev kot je prikazano na sliki.

• Na trenerjev znak igralci iz srednjega kvadrata ste ejo proti zunanjim igralcem po žogo, č
ko jo sprejmejo in podajo nazaj, se vrnejo v sredinski kvadrat, spremenijo smer in poišejo 
drugega zunanjega igralca s katerim si izmenjata podajo. (naj igralci imbolj spremenijo č
smer teka)

• Igralci v kvadratu delajo od 30 do 90 sekund, odvisno od starosti.

Trenerjev vidik

•  Komunikacija
•  Telesna pripravljenost
•  Natan nost in mo  podaječ č
•  Kot teka, spremembe smeri.

Nadgradnja

• Leva noga / desna noga
• Delo v parih znotraj kvadrata
• (Zunanji igralci žogo podajajo z roko)
   Glava / Volej z levo in desno nogo / Sprejem s prsi in nato desni in levi volej.
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Podaja in sprejem
• Postavitev kot na spodnji sliki.

• Igriš e je razdeljeno na 4 enake kvadrate, v vsakemu sta dva igralca, 1 na 1. č

• Dva nevtralna igralca se vklju ita v 1 na 1 situacijo, kjer morajo v situaciji 3 na 1 žogo č
podati vsaj 5x.

• Po zaklju enih 5-ih podajah lahko žogo podajo v naslednji kvadrat, kjer igralec, ki žogo č
sprejme le-to š iti dokler se mu nevtralna igralca ne pridružita.č

• Trener dolo i kateri igralci v 1 na 1 situaciji so branilci in kateri so napadalci.č

Trenerjev vidik

• Komunikacija.
• Telesna pripravljenost.
• Natan nost, mo  in prikrivanje podaje.č č
• Gibanje brez žoge in ustvarjanje prostora ter kota za podajo.
• Š itenje žoge (grajenje).č
• Zadrževanje posesti žoge.
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Spretnostna igra 

Postavitev: Prikazana na spodnji sliki.
• 20 x 30 m igriš e.č
• ez celotno širino igriš a ozna i 5m široko igralno polje, na zunanjih straneh igriš a pa Č č č č

postavi enako razporejene ciljne stožce.
• Trener izbere enega igralca kateri za ne z vajo.č

Vaja:

• Prvi igralec žogo vodi v igralno polje in z žogo poskuša podreti stožec (nih e ne brani č
stožcev) 
• Takoj, ko strelja, postane branilec  igralca iz nasprotne ekipe, ki je krenil, ko je ta streljal..
• To da napadalec postane branilec, se ponavlja dokler ena izmed ekip ne podre vseh 

stožcev.

Nasveti trenerju:

•  Igralcem dolo imo številke, tako ne bosta dva igralca krenila isto asno.     č č
•    Za napadalca je hitrost z žogo klju na, zato naj nima veliko dotikov z žogo. č
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1 na 1 (Aktivna obramba)
• Postavitev kot na spodnji sliki.

• Trener poda žogo v polje, prva igralca iz vsake skpupine ste eta na žogo (polni presing),č  
prvi pri žogi mora peljati žogo skozi stožca pred golom preden lahko zaklju i s strelom nač  
gol. Zmaga tisti igralec, ki prvi zadane. (vaja se ponavlja teko e in v visokem ritmu)č

Trenerjev vidik

•  Tehnika 1 na 1.
•  Položaj telesa nad žogo.
•  Nizko pri tleh za dobro ravnotežje.
•  Ali se nagibajo v smeri varanja?!
•  Razdalja od branilca v trenutku izvedbe varanja.
•  Pospešek ko je branilec prevaran.
•  Sprejemanje odlo itev.č
•  Tehnike varanja. 

Nadgradnja

• 2 na 2 
• 3 na 3
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1 na 1 / Kolo in dvojno kolo

• Postavitev kot na spodnji sliki, vsak igralec ima svojo žogo.

• Na trenerjev znak, igralci izvedejo kolo v desno in potegnejo žogo proti levemu klobu kuč .

Nadgradnja 
• Kolo v levo in potegnejo žogo proti desnemu klobu kuč
• Dvojno kolo (v levo in desno)
• Razli na varanja (zamah, obrat,..)č

Trenerjev vidik
Poskrbimo, da smo postavljeni tako, da imamo pregled nad delom vseh igralcev, saj lahko 
le tako popravljamo napake  (primeri spodaj)

•  Pozicija telesa nad žogo.
•  Noga s katero izvedemo ‘’kolo’’, mora biti nizko, prsti proti tlem samo gibanje mora biti 

okoli žoge (hitro in široko)
•  Nizko pri tleh za dobro ravnotežje
•  Ali se nagibajo v smeri varanja?!
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1 na 1 / Kolo in dvojno kolo
• Razdelimo igralce v dve skupini, vsak ima svojo žogo, razen dveh igralcev, pri zunanjih 

klobu kih, ki sta brez žoge. Glej spodnjo sliko.č
• Na trenerjev znak, prvi igralci vodijo žogo proti rde im klobu kom pred njimi izvedejo č č

kolo z levo nogo in potegnejo v desno, nato žogo podajo igralcu pri zunanjem klobu ku č
kateri žogo pravilno sprejme in vodi v kolono, podajalec pa prevzame njegovo mesto. 

Trenerjev vidik

•  Vsi tehni ni elementi kot pri prejšnjem delu.č
•  Komunikacija (vizualna in verbalna)
•  Pozicija telesa igralca kateri žogo sprejema
•  Natan nost in mo  podaje.č č
•  Timing varanja ( 1 – 2 metra pred klobu kom)č

Nadgradnja

• Desno kolo in poteg v levo
• Dvojno kolo (levo in desno)
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Zaklju ek na golč
• Postavitev je prikazana na spodnji sliki.
• Razdelimo igralce v 3 skupine, vsak ima svojo žogo.
• Na trenerjev znak, prvi igralec iz ekipe A vodi žogo do ovire, izvede varanje in zaklju i s č

strelom na gol.
• Takoj po strelu, prvi igralec iz ekipe B poda igralcu iz ekipe A, ki mu žogo odloži za strel 

iz prve.
• Ko igralec iz ekipe B strelja, prvi igralec iz ekipe C za ne voditi žogo proti golu in č

poskuša zadeti. Medtem pa igralec iz ekipe A, ki je odigral dvojno z igralcem B, te e č
okoli igralca B in poskuša ustaviti igralca C, preden le-ta zaklju i na gol.č
• Menjamo mesta, da vsi izkusijo vsako pozicijo.

Trenerjev vidik.

•  Tehnika 1 na 1.
•  Pozicija telesa nad žogo.
•  Nizko pri tleh za dobro ravnotežje.
•  Ali se nagibajo v smeri varanja?!
•  Razdalja od branilca v trenutku izvedbe varanja.
•  Pospešek, ko je branilec prevaran.
•  Sprejemanje odlo itev.č
•  Prvi dotik/natan nost podaje.č
•  Tehnika strela.
•  Komunikacija.
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