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Vaje lahko postanejo malo zahtevnejše in tehnični trening lahko postane sistematičen. 
Ponavljanje določenih metodičnih korakov je že smiselno, ker si otroci že zapomnijo 
poteke in zaporedje korakov za uspešno izvajanje vaje.
Tudi vaje z lahko dodatno vajo – (npr. dotik palice pred lovljenjem žoge, vaje z 
raznobarvnimi klobuki na dotik ipd.) so že smiselne, saj na ta način nagovorimo več 
centrov možganov in s tem hkrati aktiviramo sposobnost koncentracije – »brain gym«.

VAJE Z DODATNO NALOGO: SKOKI, BARVE, ŠTEVILA, ...

Priprava:
- 4 x stožec (štirikotnik v razmaku 4 m
   med stožci)
- 4 x kapica (vratar kateri dela, trener in 
  dva vratarja katera) – glej skico
- žoge

Potek:
- trener z nogo poda žogo v štirikotnik
- vratar steče, žogo sprejme in jo vodi vstran 
  ter poda nazaj trenerju ali vratarju

Možnosti:
- vratar žogo vodi v obe smeri – določa trener 
- vratar sprejema in vodi žogo z različnimi 
  deli stopala – določi trener 

Priprava:
- gol ali gol markiran z dvema palicama
- stožec (10 metrov od gola – trener)

Potek:
- vratar v golu stoji za vratarjem
- trener meče žogo, vratar mora žogo uloviti  
  pred vratarjem kateri stoji pred njim

Možnosti:
- trener meče žogo v različne smeri in 
  različno visoko
- vratar žogo ujame v teku ali paradi oziroma
  izbije (boksa) v primeru visoke žoge preko
  glave stoječega vratarja 
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Priprava:
- dve palici različnih barv v razmaku 3m
- 2x kapca ( na sredini med palicama ter
  10m pravokotno na linijo gibanja - trener) 

Potek:
- vratar stoji na sredini med palicami
- trener izreče barvo, vratar s presunskim 
  korakom steče do palice in se jo dotakne
- po dotiku vratar starta na žogo katero 
  trener meče z roko in udarja z nogo  

Opozorila:
- vratar prepreči dotik žoge z palice
- vratar žogo ulovi v paradi
- opozarjati na odriv s pravilno nogo ter 
   na kot (45 stopinj) parade vratarja


