Ime in priimek

Rojstni datum

Vrtec/šola

Plavalna šola

Kolofon:

morski konjicki
1
POTOP GLAVE
(3 sekunde)

ZAPOREDNI
IZDIHI SKOZI USTA
POD GLADINO
(5-krat)

UDARCI V PRSNEM ALI
HRBTNEM POLOŽAJU
S PRIPOMOČKOM
ALI BREZ NJEGA
(8 metrov)

ZVEZDICA V HRBTNEM
POLOŽAJU Z UČITELJEVO
POMOČJO ALI BREZ NJE
(3 sekunde)

2

POBIRANJE IGRAČE Z
DNA V STOJNI GLOBINI
BAZENA (3-krat)

PLAVANJE V POLJUBNEM
NAČINU (15 metrov)
ŽOGA NA GLADINI
(5 sekund)

Natančno razlago, opise, pravilno izvedbo,
pogoste napake in video demonstracije najdete na

www.sportmladih.net.

3

Odrini se od stene in zadrsi iztegnjen v prsnem
položaju z vzročenimi rokami ter glavo med
njimi. Drsenje mora trajati vsaj 5 sekund.
(program A »Zlati sonček«)

Preplavaj 8 metrov. Plavaš lahko v poljubnem
načinu (opredelitev in opis se nahajata v
preglednici 1) . Plavanje prični v vodi ali s skokom
na noge in ga brez dotika dna, bazenskega
roba ali drugega učenca dokončaj. Nalogo lahko
izvedeš tudi s plavanjem pod vodo.
(program B »Zlati sonček«)

Preplavaj 25 metrov. Plavaš lahko v poljubnem
načinu (opredelitev in opis se nahajata v
preglednici 1). Plavanje prični v vodi ali s skokom
na noge in ga brez dotika dna, bazenskega roba
ali drugega učenca dokončaj. V krajših bazenih
lahko preplavaš razdaljo v eni ali obeh smereh.

OPOZORILO: NEPLAVALEC,
POTREBEN NADZOR ODRASLE OSEBE.

4
PLAVANJE NA MESTU V
POKONČNEM POLOŽAJU
(30 sekund)

SKOK NA NOGE
IN PLAVANJE
(do 8 metrov)
UDARCI V PRSNEM ALI
HRBTNEM POLOŽAJU S
PRIPOMOČKOM ALI BREZ
NJEGA (15 metrov)

PRSNO, KRAVL
ALI HRBTNO
(25 metrov)

5

Preplavaj 35 metrov. Plavaš lahko v poljubnem načinu
(opredelitev in opis se nahajata v preglednici 1). Plavanje
prični v vodi ali s skokom na noge in ga brez dotika dna,
bazenskega roba ali drugega učenca dokončaj. V krajših
bazenih lahko preplavaš razdaljo v obeh smereh, vendar
preplavana razdalja ne sme biti krajša od 35 metrov.

Preplavaj 50 metrov brez plavalnih očal. Plavaš lahko v
poljubnem načinu (opredelitev in opis se nahajata v
preglednici 1). Nalogo začneš s skokom v vodo, plavaš v
eno smer 25 metrov, se med plavanjem brez dotika stene
obrneš in plavaš proti cilju. Med plavanjem drugih 25 metrov
se v sredini plavališča ustaviš in opraviš t. i. vajo varnosti
– iz ležečega prsnega položaja preidi skozi pokončnega v
ležeči hrbtni položaj, v tem položaju se obdrži 3 sekunde
ter se vrni nazaj skozi pokončnega v ležeči prsni položaj,
nakar nadaljuj s plavanjem do cilja. Če plavaš v hrbtnem
položaju, vajo varnosti opravi tako, da se ustaviš, preideš
preko pokončnega v prsni položaj ter se vrneš nazaj skozi
pokončni v ležeči hrbtni položaj, v katerem se zadržiš 3
sekunde, nakar nadaljuješ s plavanjem do cilja.

VAJA VARNOSTI
(3-krat)

DALJŠE PLAVANJE
BREZ VMESNIH
POČITKOV IN
POSTANKOV
TEK V VODI DO RAMEN,
(5 minut)
NADVODNI OBRAT KRAVL ALI
OBLEČEN V MAJICO
PRSNO ALI HRBTNO
(10 metrov)

Natančno razlago, opise, pravilno izvedbo,
pogoste napake in video demonstracije najdete na

www.sportmladih.net.

6

Plavaj 10 minut brez vmesnih počitkov in postankov.
Hitrost plavanja si prilagajaj sam. Zvezdica v hrbtnem
položaju in plavanje na mestu nista dovoljena.
Preplavaj 50 metrov (od 7 let do vključno 14 let) ali
100 metrov (15 let in starejši) v eni od plavalnih tehnik
(opis je preglednica 2). Nalogo moraš opraviti brez večjih
napak (opis je v preglednici 3).
Preplavaj 15 metrov, oblečen v majico. Plavanje prični
s skokom na noge in ga brez dotika dna, bazenskega roba
ali drugega učenca dokončaj.

7

Preplavaj 150 metrov mešano (50 metrov prsno, 50
metrov hrbtno, 50 metrov kravl) (opis je v preglednici 2).
Nalogo moraš opraviti brez večjih napak (opis je v
preglednici 3).

OPOZORILO: DELFINČEK JE NEPLAVALEC, PRI VSEH
STOPNJAH JE POTREBEN NADZOR ODRASLE OSEBE.

MORSKI Psi
8
VATERPOLO

KAJAK/KANU

9

SUPANJE

UMETNOSTNO
PLAVANJE

VODNA
KOŠARKA

10

VODNA
AEROBIKA
JADRANJE
NA DESKI

Natančno razlago, opise, pravilno izvedbo,
pogoste napake in video demonstracije najdete na

www.sportmladih.net.

Preplavaj 1000 metrov brez vmesnih
počitkov in postankov. Hitrost plavanja
si prilagajaj sam.
Izberi si vodni šport iz nabora,
v katerem se boš preizkusil.

Preplavaj 25 metrov delfin
(opis je v preglednici 2).
Izberi si vodni šport iz nabora, v katerem
se boš preizkusil in ne sme biti enak, kot
si ga izbral pri drugih diplomah.

Preplavaj 200 metrov mešano (50 metrov
delfin, 50 metrov hrbtno, 50 metrov prsno
in 50 metrov kravl).
Izberi si vodni šport iz nabora, v katerem se
boš preizkusil in ne sme biti enak, kot si ga
izbral pri drugih diplomah.

OPOZORILO: PLAVALEC,
POTREBEN NADZOR ODRASLE OSEBE.

skoki

Ne skači
brez nadzora
odraslega.

Med nalepkami poišči 5 pravil varnih
skokov in jih nalepi.

Ne skači,
dokler ne
izpolniš vseh
nalog.

Skok na noge
Ko skačeš na glavo,
jo zaščiti tako, da jo
potisneš med roke,
ki so čvrste.

Pred odrivom
zatakni prste čez
rob odskočišča,
da ti ne zdrsne.

Skači resno (telo
naj bo napeto).
Poišči
kopališki red
in na zadnjo stran
knjižice z njega
prepiši 5 pravil, ki
se nanašajo na
varnost.

Pazi na ostale
udeležence (da ne
skočiš na njih).

Skok na glavo
Ne skači v neznano
(preveri globino
vode).

Preden skočiš, preveri,
kje je izhod iz vode.

Natančno razlago, opise, pravilno izvedbo,
pogoste napake in video demonstracije najdete na

www.sportmladih.net.

OPOZORILO: NESREČE SE ZGODIJO, ČE NE
UPOŠTEVAMO PRAVIL VARNEGA SKAKANJA V VODO.

SAMOREŠEVANJE IN POMOc V VODI

Nalepi nalepko na pravilni odgovor in se
o njem pogovori s plavalnim učiteljem.

Kaj storiš, če nenadoma
dobiš krč med
plavanjem v vodi?

Uspešno vrzi
reševalni obroč na cilj.

Če je možno, mu vrzi
plavajoč predmet,
nato pokliči na pomoč
odraslo osebo.

Če te zagrabi krč, najprej
raztegni mišico za 10 sekund
in jo potem sprosti. Plavaj
v hrbtnem položaju in ne
uporabljaj zakrčenega dela
telesa.

Ali lahko 30 sekund
lebdiš na vodni površini
(zvezdica)?

Vrzi reševalni obroč ali
reševalno tubo do 3 metre
oddaljenega cilja in jo
povleci nazaj do roba
bazena ali obale.

ZVEZDICA
V HRBTNEM POLOŽAJU
(30 sekund)

Kaj narediš, ko vidiš
nekoga, ki se utaplja?

Natančno razlago, opise, pravilno izvedbo,
pogoste napake in video demonstracije najdete na

www.sportmladih.net.

OPOZORILO: REŠEVANJE IZ VODE JE LAHKO
SMRTNO NEVARNO. NAUČI SE VARNEGA REŠEVANJA.

tekmovanja

DATUM

ČAS (50 M)

ČAS (100 M)

Natančno razlago, opise, pravilno izvedbo,
pogoste napake in video demonstracije najdete na

www.sportmladih.net.

OPOZORILO: TEKMUJ ZA ZABAVO.
ZMAGA JE TRENUTNA, NAPREDEK VEČEN.

PREGLEDNICA 1: RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV
PLAVANJE: Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode
z lastnimi silami, ki mu omogočajo varno gibanje v želeni smeri
na vodni gladini ali pod njo.
PREPROSTE OBLIKE PLAVANJA: so najenostavnejša gibanja,
ki človeku omogočajo plavanje (žabje in pasje plavanje,
mlinček, v hrbtnem položaju zvezdica ...).
UPORABNE PLAVALNE TEHNIKE: so načini gibanja
plavalčevega telesa med plavanjem, prirejeni za različne
uporabne namene v vodo.
PLAVALNE TEHNIKE: so načini cikličnega gibanja plavalca
med plavanjem, ki so opredeljeni s tekmovalnimi pravili (kravl,
prsno, hrbtno in delfin).

PREGLEDNICA 3:
NAPAKE PLAVALNIH TEHNIK IN SKOKA NA GLAVO,
KI NISO SPREJEMLJIVE ZA DOSEGO PRIZNANJ
Velika napaka pri kravlu je dvigovanje glave iz vode pri vdihu.
Veliki napaki pri prsnem plavanju sta nesimetričen udarec in
da stopalo med udarcem ni nastavljeno.
Veliki napaki pri hrbtnem plavanju sta sedeči položaj in
nepravilna koordinacija med rokami (roka ujame roko zaradi
predolgega čakanja ob telesu).
Velike napake pri skoku na glavo so skok na ploh, skok na
strehico in skok brez odriva, torej le s padcem v vodo.
Veliki napaki pri delfinu so izmenični udarci in premajhno
gibanje glave, ki ni usklajeno z zaveslaji.

PREGLEDNICA 2:
OPIS NALOG PRI PRIKAZU PLAVALNIH TEHNIK
NALOGA 50 ALI 100 METROV
KRAVL

NALOGA 50 ALI 100
METROV PRSNO

NALOGA 50 ALI 100
METROV HRBTNO

NALOGA 25 METROV
DELFIN

Učenec skoči na glavo v vodo
in plava 50 ali 100 metrov kravl.
Plava v vodoravnem, prsnem
položaju z izmeničnimi udarci in
zaveslaji kravl. Med plavanjem diha
usklajeno z zaveslaji, pri čemer
izdihuje pod gladino in vdihuje
nad njo. Vdihuje lahko le na eno
stran (vdih ob vsakem drugem ali
četrtem zaveslaju) ali izmenično
na obe (vdih ob vsakem tretjem ali
petem zaveslaju). Če se test izvaja
v krajšem bazenu, se plavalec na
steni obrne z nadvodnim obratom
kravl.

Učenec skoči na glavo
v vodo in plava 50 ali
100 metrov prsno. Plava
v vodoravnem, prsnem
položaju s sonožnimi
udarci in soročnimi
zaveslaji prsno. Med
plavanjem diha usklajeno
z zaveslaji, pri čemer
izdihuje pod gladino
in vdihne ob vsakem
zaveslaju nad njo. Če
se test izvaja v krajšem
bazenu, se plavalec na
steni obrne.

Učenec skoči na glavo v
vodo, se med izplavanjem
obrne v hrbtni položaj
in plava 50 ali 100
metrov hrbtno. Plava v
vodoravnem, hrbtnem
položaju z izmeničnimi
udarci in zaveslaji hrbtno.
Če se test izvaja v krajšem
bazenu, se plavalec na
steni obrne z nadvodnim
obratom hrbtno.

Učenec skoči na glavo v
vodo in plava 25 metrov
delfin. Plava z valovitim
gibanjem telesa, s
sonožnimi udarci in
soročnimi zaveslaji delfin.
Med plavanjem diha
usklajeno z zaveslaji, pri
čemer vdihne ob vsakem
ali vsakem drugem
zaveslaju. Če se test izvaja
v krajšem bazenu, se
učenec na steni obrne z
obratom delfin.

PRIPOROČILA VARNEGA PLAVANJA:
• Pred plavanjem si zaščiti kožo z ustreznimi zaščitnimi kremami,
ki imajo dovolj visok faktor in filter za UVA- in UVB-žarke. S
kremo se ponovno namaži po vsakem kopanju ali plavanju.
• Da se izogneš žgočemu soncu, se med 11. in 16. uro ne zadržuj
v vodi dalj časa. Torej tudi plavalno vadbo načrtuj v zgodnjih
dopoldanskih ali poznih popoldanskih urah.
• Nikoli ne smeš v vodo, če si pod vplivom alkohola ali drugih
psihotropnih snovi.
• Vsaj uro po zaužitju obilnejšega obroka hrane se izogibaj
dejavnostim v vodi.
• Če ne znaš dobro plavati, se izogibaj globokim delom.
• Pri skokih v vodo moraš biti pozoren na primerno globino vode
(pri tem v morju upoštevaj tudi plimovanje) in na prisotnost
plovil ter drugih plavalcev.
• Če opaziš v vodi nekoga v težavah, hitro pokliči pomoč.
• Če v vodi zaideš v težave, ostani miren, lezi na hrbet na vodno
gladino, z roko mahaj in prosi za pomoč.

PRIPOROČILA ZA VARNO PLAVANJE V MORJU ALI JEZERU:
• Pri načrtovanju plavalne vadbe v morju skrbno razmisli o
plavalni razdalji, ki mora biti prilagojena tvojemu plavalnemu
znanju in sposobnostim. Pri tem upoštevaj tudi vodne tokove.
• Pred plavanjem pozorno poslušaj tudi vremensko napoved in ob
nenadnem poslabšanju vremena in drugih pogojev plavanja takoj
zapusti vodo.
• Če je morje preveč valovito, ne vstopaj vanj. Če že vstopaš, se
predhodno prepričaj o varnem izstopu iz njega.
• Izogibaj se plavanju čez zalive.
• Plavaj v paru ali večji skupini čim bližje obali.
• Plavaj z bojo, pripeto za pas.

5 pravil kopališkega reda, ki se nanašajo na varnost:

