
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-9, 8 let stari igralci

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

Situacija pri tej starostni dobi je podobna prejšnji starostni kategoriji. Še vedno koristimo široko 
osnovno pripravo kjer podpiramo naravni razvoj in enakomerno razvijamo skozi igro vse mišične 
skupine. Pri tehničnih elementih je zelo pomembno veliko ponavljanja skozi različne igre. Otrokom 
v tej starosti se izboljša sposobnost vzdržljivosti (daljše trajanje z manjšo intenzivnostjo) in 
koncentracije. Z vajami splošne koordinacije dosežemo boljše izkoriščanje dane moči. Poveča se 
jim koncentracija in sposobnost zaznavanja podrobnosti. Zelo dobro in z večjo hitrostjo povezujejo 
različne spretnosti (tek, zaporedne vaje in zadevanje cilja).

Osnovne naloge 
1. Nadaljevanje razvijanja sposobnosti U-8
2. Trening in igro zasnovati na trikotnikih (U-8) ter nadgraditi s četrtim igralcem

• nenehno poudarjati diamantno obliko pri napadu na gol kot pri vmetavanjih žoge v igro
• nenehno spodbujati uporabo širine igrišča – igra na obeh straneh
• spodbujati najvišje stoječe igralce (ko ima njihova ekipa žogo v posesti) naj globino 

napadajo široko
3. Spodbujati razmišljanje kako je v nogometu pomembno ekipno podpiranje med soigralci

            še posebej v igri 3:3 in 4:4
4. Spodbujati igralce naj igrajo v obeh smereh. Sugerirati vsem naj po izgubljeni žogi  aktivno 

pomagajo v fazi branjenja, prav tako morajo igralci z obrambnimi nalogami aktivno 
sodelovati v fazi napada

5. Obrazložiti vse dele stopala ter razvijati razgibanost le tega (ZDS, NDS, Nart, Podplat)
6. Razvijati in dopolnjevati vlogo vratarja (rotiramo z vsemi igralci)

• Osnovno lovljenje žoge
• Oženje kota pri strelu na vrata
• Podajanje žoge z roko
• Spodbujati gibanje na rob vratarjevega prostora in višje ter aktivno sodelovanje v igri z 

uporabo nog
6. Nadaljevati razvijanje osnovnih tehnik upravljanja žoge kot so vodenje, varanje. Opozarjati 

na točne podaje, nadzor nad žogo in poskušati z daljšimi pas podajami. 
            Otroci v tej starosti radi tečejo, skačejo, lovijo in se igrajo z žogo.



Elementarne igre:
Uporabljamo jih za razvoj osnovne motorike, nadgradnjo gibalnih znanj in sposobnosti. Zelo 
pomembno je kako jih pripravimo. Upoštevati je potrebno raznolikost vsebine s čim večjim 
številom različnih pripomočkov. Največkrat se uporabljajo pri ogrevanjih.

-vrste: 
* lovljenja in druge ogrevalne igre
* tekmovalne igre
* štafetne igre (štafetni teki, štafete na mestu, skupinski teki)
* borilne igre
* pripravljalne igre
* prirejene igre
* mirne igre (percepcije – zaznavanja,…)

-metodika: razlaga, demonstracija, igra, korekcija, prilagoditev ciljem  

-namen: celosten razvoj otroka, močan spoznavni vidik, uresničevanje specialno-didaktičnih nalog, 
zagotavljanje osebnostnih dejavnikov učenja, emocionalno in socialno učenje

Osnovni principi moštvene igre

      a.) Pomen prostora : Širina, Dolžina, Globina. Razumevanje ekipnega trikotnika
• Pomoč pri napadanju – velik trikotnik
• Pomoč pri branjenju  -  manjši trikotnik

      b.) Določimo vlogo vratarja
• Kako uporabljati roke za branjenje gola
• Izhod iz vrat za prestrezanje dolgih žog z nogo ko je to potrebno
• Izhod iz vratarjevega prostora in višje, potrebno ga je spodbujati za aktivno 

vključevanje v igro
        c.) Spodbujanje igralcev za še večje sodelovanje v igri

• Kolektiven napad in branjenje
• Rotiranje vseh igralcev na vseh igralnih mestih
• Uporaba velikega in malega trikotnika med igralci

        d.) Pomen prostora pri prekinitvah v napadu
• Oblika napada pri strelu na vrata in pri vmetavanju žoge v igro (aut, golaut)
• Uporaba širine celotnega igralnega prostora 

        e.) Ko imajo žogo v posesti naj raztegnejo na vseh pozicijah in z najvišje postavljenimi igralci 
              poskušamo priti preko širine v globino proti golu nasprotnika
        f.) Razvijati priložnosti pri izvajanju kornerja in auta

Povzetek

• Poudarjati pomembnost koriščenja celotnega igralnega prostora in gibanje v obliki 
„diamanta“. Izkoristiti širino in globino v obe smeri.

• Nadaljevati z izboljševanjem osnovnih tehničnih prvin
• Poudarjati igro vseh igralcev v obe smeri
• Poudarjati igro trikotnika v fazi napada



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 
samoodločanja. 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 

   


