
POSTAVLJANJE CILJEV ZA TRENING MLAJŠIH NOGOMETAŠEV

Še predno stopi na igrišče je za trenerja zelo pomembno, da ima jasne predstave o tem kaj želiš 
naučiti svoje igralce. Če teh idej nima bo na treningu izgubljal dragoceni čas, igralci se bodo 
dolgočasili  in gledali kako se bori in nepovezano premika iz ene aktivnosti v drugo. Najbolj 
sigurno pa je, da v svoji trenerski karieri tak trener ne bo užival.
Prva tako je potrebno vedeti katere tehnične prvine naj bi tvoji igralci poznali na koncu sezone.
Pred pripravo sezonskega načrta in okvirja v katerem boste delali je potrebno poznati kaj so otroci 
zmožni v posamezni starostni kategoriji. Če tega ne poznamo si lahko zastavimo nerealne cilje za 
igralce. Rezultat vsega je trenerjeva frustracija (zakaj to ne gre,...) in frustracija igralcev (kaj nam 
sploh želi povedati,...)

Spodnji zapisi so lahko navigacija s katero si lahko pomagate tako sebi kot svojim igralcem pri 
doseganju starostnih ciljev.

U-8,  7 let stari igralci

Povej mi in bom pozabil
Pokaži mi in si bom zapomnil
Vključi me in bom razumel

V tej razvojni stopnji je najbolj pomembno navajanje na nogometno igro. Koristimo predvsem zelo 
široko osnovno pripravo kjer predvsem podpiramo naravni razvoj. Otrok naj bi pridobil širok krog 
motoričnih veščin (tek, skakanje, sprememba smeri). V tem obdobju se otroci skozi igro učijo 
tehničnih prvin kot so vodenje, podajanje, točno zadevanje cilja z roko in nogo. V tej starosti imajo 
otroci izredno radi štafetne igre saj so kljub mladosti že tekmovalno naravnani. V kolikor ima trener 
čas in zmožnost je izredno priporočljivo seznanjanje otrok tudi z drugimi športnimi panogami.

Osnovne naloge v igri

1. Predstaviti osnovna razumevanja nogometnih pravil    
• Strel na gol
• Izvajanje kota
• Prosti strel
• Žoga v igri in izven – izvajanja (osnovno), dosežen in nedosežen zadetek, itd
• Pokažite jim vse dele stopala in jih tudi poimenujte (notranji, zunanji, nart, ...)

2. pokažite kako pravilno se izvaja aut a ne pretiravajte s ponavljanjem; spodbujajte igralce naj 
uporabljajo tako levo kot desno nogo; pokažite jim kako se pravilno vodi žoga; kako se 
izvede varanje. Pokažite jim, da je podaja druga opcija za varanje.

3. Spodbujajte igralce, da sodelujejo med seboj v igri – na primer s podajanjem; da si 
pomagajo v fazi branjenja – tečejo nazaj

4. Ne pričakujte, da bodo igralci dojeli taktične zamisli v prehajanju iz faze branjenja v fazo 
napada in obratno

5. V igri ne določajte kdo bo vratar pač pa poskušajte z vsemi rotirati. Spodbujajte zadnjega 
igralca (vratarja), da gre ven iz vrat ko so njegovi igralci na drugi polovici in se tako aktivno 
vključi v fazo napada. Zadnji igralec s tem zmanjša prostor med svojim golom in 
nasprotnimi igralci ter tako preprečuje napade. V času branjenja naj ne stoji na gol liniji pač 
pa izven saj tako zmanjšuje kot pri strelu na vrata ter pomaga soigralcem pri pokrivanju pred 
golom.

6. Poudarjati in spodbujati idejo trikotnika tako v napadu kot v obrambi. 
            



POMEN ELEMENTARNIH GIBANJ

ELEMENTARNA GIBANJA  so najbolj osnovna gibanja kot so:  
− hoja
− tek
− skok
− met
− plezanje
− lazenje
− padanje
− vstajanje

Taka gibanja so sproščujoča in ne zahtevajo veliko razmišljanja. Tukaj se razvijajo gibalni stereotipi 
kateri so odvisni od gibalnih vzorcev. 
Do 8. leta je potrebno delati predvsem na šoli hoje in teka (tek po prstih, leva leva, starti s kratkimi 
koraki, opozarjati:leva noga desna roka, teči vzravnano)

Razlika med hojo in tekom je sledeča - pri teku sta lahko obe nogi istočasno v zraku. 
Pri skoku je pomemben prenos gibanja naprej. 
Pri metu paziti na diagonalnost zaradi ravnotežja.
Plezanje, plazenje, lezenje paziti na diagonalnost.

Zaključek

Igra je za vse igralce – vsakogar je potrebno spodbujati k sodelovanju še posebej tiste z manj 
poguma. Na treningu in tekmi vedno spodbujamo uporabo spretnosti, kreativnosti in samo 
odločanja. Ne pričakujte pri najmlajših uporabo pas igre, ter izvajanja taktičnih zamisli v povezavi z 
igralnimi mesti. 

PUSTITE NAJ BO ČIMBOLJ PREPROSTO! 
Izvajanje nekakšnih igralnih sistemov narekuje najmlajšim igralcem ozko-usmerjeno točno 
določeno gibanje namesto, da se zares igrajo. Prav tako ne zatirajte ustvarjalne in nadarjene 
„driblerje“. To je čas ko igralci preizkušajo vse svoje sposobnosti in se učijo na poizkusih in 
napakah. 

Spodbujajmo jih tako na treningih kot na tekmah, da je to njihova igra in naj jo igrajo z veseljem. 
Zavedajte se, da je nogomet igra igralcev.

Ne pozabite na tri največje napake pri treningu mladih: 
• linije, 
• krogi,
• predavanja 


