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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

PREDGOVOR 
 

Za lažje pridobivanje znanj in kompetenc pri usposabljanju za pridobitev naziva Učitelj plavanja, ki 
ga podeljuje Plavalna zveza Slovenije, smo pripravili delovni zvezek z naslovom PLAVALNI DNEVNIK. 
Sestavljen je iz delovnih listov, ki se nanašajo na metodične enote praktičnih vaj. Praktične vaje so 
sestavljene iz vadbenih enot (tj. vhodov v vodo). En delovni list je torej pripravljen za eno vadbeno enoto. 

 

Delovne liste boste sproti izpolnjevali, sive prostore pred črtkano modro črto pred vadbeno enoto, sive 
prostore po črti pa po njej. Izpolnjevali jih boste ročno s pisali in ne z uporabo računalnika.  

 
Na ta način se boste na vadbeno enoto ustrezno pripravili in se jo naučili tudi analizirati. Delovni 

listi uvodnih vadbenih enot bodo enostavni, kasneje pa se bodo postopoma dopolnili1 do končnih, ki 
bodo v obliki delno izpolnjenih učnih priprav2. Učne priprave sicer sledijo doktrini predmetov didaktike 
športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport. Bralcem, ki bi želeli zvedeti več o tej temi, 
predlagamo študij literature, ki je navedena na koncu zvezka. 

 
Izpolnjen delovni list, ki ga bo učitelj neposredno pred uro pregledal (na uro ni potrebno prinašati 

delovnega zvezka, temveč le izpolnjen DELOVNI LIST), je obveza, ki vam bo omogočala pristop na 
posamezno uro. Pri izpolnjevanju si pomagajte z ustrezno literaturo (Kapus, V. in sodelavci (2002). 
Plavanje, Učenje) in z ogledom posnetkov spletnih strani Začetno in nadaljevalno učenje plavanja 
(http:/eucenje.fakultetazasport.si/).  

 
Na ta način boste na vaji lažje sodelovali in skozi usposabljanje postopno pridobivali želene 

kompetence. Izpolnjevanje delovnih listov vam bo še posebej v pomoč pri zadnjih štirih vadbenih enotah, 
ki bodo potekale v obliki vrstniškega poučevanja, torej v parih, znotraj katerih se bo vnaprej določilo 
tečajnika-učitelja in tečajnika-učenca3. Vsak tečajnik bo dvakrat v obeh vlogah. Vsebina teh vadbenih 
enot bo izpopolnjevanje poljubne plavalne tehnike na nadaljevalni ravni. Glede na izbor tečajnika-
učenca, bosta oba v paru izpolnila ustrezne delovne liste (ali za kravl ali za prsno ali za hrbtno). Vse 
izpolnjene delovne liste boste vložili v zvezek in ga ob koncu vaj oddali v pregled. Del končne ocene 
usposabljanja bo namreč tudi ocena delovnega zvezka.  
 

Delovni zvezek je mogoče izpolnjevati le s poslušanjem predavanj in sodelovanjem na vajah. Cilj 
izpolnjevanja je namreč tudi utrjevanje predelanih vsebin, analiza gradiv in iskanje pravilnih odgovorov. 
Zato naj bo izpolnjevanje rezultat samostojnega ali usklajenega skupinskega dela s čim manj nekritičnega 
in pavšalnega prepisovanja. Pravilno izpolnjen delovni zvezek vam bo v pomoč tudi pri kasnejšem 
poučevanju plavanja. 

 
 

Želimo vam veliko uspeha pri študiju,  
       

dr. Jernej Kapus 
 
 

Ljubljana, 29. 3. 2019  

                                                                 
1 Od 1. delovnega lista naprej so opredeljeni cilji in se izpolnjuje metodično pripravo. Pri 7. delovnem listu so dodani še 

preostali deli učne priprave, kot so prevladujoče učne oblike in metode, športni in učni pripomočki ter snovna, količinska in 

organizacijska priprava. 
2 Praktične ure usposabljanja niso običajne ure učenja plavanja. So daljše in z drugačnim namenom. Namenjene so tečajnikom, 

da spoznajo metodični postopek učenja plavanja in osnovne veščine reševanja iz vode. Zato se tudi učne priprave drugačne. 
3 V delovnem zvezku uporabljamo izraze, kot so: tečajnik, učitelj, tečajnik-učitelj, tečajnik-učenec in plavalec, ki veljajo za 

oba spola. 

http://eucenje.fakultetazasport.si/


 

 
2 

  

  

 

delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 

KAZALO 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodične enote4: PRIVAJANJE NA UPOR VODE, NA POTAPLJANJE GLAVE, NA GLEDANJE POD GLADINO, NA 
IZDIHOVANJE V VODO, NA PLOVNOST IN NA DRSENJE 

Cilji5: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik zna potopiti glavo, jo dvigniti in brez brisanja oči pustiti, da se mu voda zlije z obraza. 

 Tečajnik zna potopiti obraz, odpreti oči in poiskati predmet na dnu. 

 Tečajnik zna izdihniti skozi usta v vodo. 

 Tečajnik zna petkrat po zunanjem ritmu izdihniti v vodo. 

 Tečajnik zna drseti v prsnem položaju in je pri tem sposoben z odrivom od stene drseti pet metrov. 

 Tečajnik zna drseti v hrbtnem položaju in je pri tem sposoben z odrivom od stene drseti pet metrov. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik zna razložiti pomen uvodne stopnje učenja plavanja.  

 Tečajnik razume pomen priprave varne površine za učenje plavanja. 

 Tečajnik prepozna položaj telesa med gibanjem, pri katerem je upor vode največji. 

 Tečajnik razume učinek upora med gibanjem v vodi in zna izbrati ustrezne gibalne naloge z različnim 
uporom. 

 Tečajnik razume pomen potapljanja glave za kasnejše učenje plavanja. 

 Tečajnik pozna značilnosti uvodne stopnje učenja plavanja. 

 Tečajnik se zaveda pomena gledanja pod gladino pri učenju in med plavanjem nasploh.  

 Tečajnik se zaveda pomena izdihovanja v vodo pri učenju in med plavanjem nasploh. 

 Tečajnik zna razložiti, kaj je plovnost, od česa je odvisna in njen pomen pri učenju plavanja. 

 Tečajnik pozna naloge za merjenje plovnosti. 

 Tečajnik se zaveda pomena drsenja pri plavanju. 

 Tečajnik razume in zna uporabljati didaktična načela pri privajanju na vodo. 

 

PRIPRAVA NA URO → Preberi vprašanja in zapiši odgovore spodaj ali na hrbtno stran lista. 

1. Kako glede na kopno vidimo predmet pod gladino? 
2. Kdaj smo ljudje v vodi načeloma plovni? 
3. Kaj je plovnost? 
4. Zakaj so nekateri ljudje bolj plovni od drugih? 
5. Zaradi delovanja katere sile smo v vodi v primerjavi s kopnim navidezno lažji? 
6. Kaj je drsenje? 
7. Kako lahko s položajem telesa vplivamo na drsenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
4 Pri praktičnih urah usposabljanja je metodičnih enot precej več, kot jih je pri običajnih urah učenja plavanja. Njihovo število 

je sicer odvisno od stopnje učnega procesa (pri posredovanju novih vsebin gre običajno za eno ali dve, pri utrjevanju pa za dve 

ali tri metodične enote) in zahtevnosti vsebine (lahko tudi le ena metodična enota).  
5 Glede na veliko število metodičnih enot je tudi ciljev več. Pri večini delovnih listov so opredeljeni le v dveh sklopih, kot 

napredek v gibalnem in teoretičnem znanju. Cilje lahko opredelimo tudi z vidika vpliva na telesne značilnosti, gibalne ter 

funkcionalne sposobnosti in z vidika vpliva na čustveno-socialno raven (motivacijski, socialni cilji). 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Zgradba ure METODIČNA PRIPRAVA6 (napiši vaje, ki si jih spoznal) 

PRIPRAVLJALNI DEL  Ogrevanje s poljubnim plavanjem. 

GLAVNI DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKLEPNI DEL  Učitelj na hitro ponovi vsebino ure in napove naslednjo. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Ali ti je uspelo potopiti glavo, jo dvigniti in brez brisanja oči pustiti, da se ti je voda zlila z obraza? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

2. Ali ti je uspelo potopiti obraz, odpreti oči, poiskati predmet na dnu in večkrat po zunanjem ritmu izdihniti v 
vodo? Če ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali ti je po odrivu od stene z drsenjem v prsnem in v hrbtnem položaju uspelo drseti pet metrov? Če ne, 
kakšne težave si imel? 

4. Od česa je odvisen upor med premikanjem v vodi? 
5. Kaj povzroči potop glave, ko ležimo na gladini? 
6. Kako se dihanje med plavanjem razlikuje od dihanja med gibanjem na kopnem? Pri vsaki vaji izdihovanja v 

vodo označi, na katero od značilnosti si se privajal. 
7. Kakšna je tvoja ocena plovnosti? Kako ploven si glede na ostale v skupini? 

                                                                 
6 Metodična priprava vsebuje izbor vaj metodičnih postopkov, ki jih učitelj posreduje z ustreznimi strategijami poučevanja. 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodične enote: POLOŽAJ TELESA, UDARCI IN ZAVESLAJI PRSNO, GIBANJE GLAVE IN DIHANJE, PRSNO NA 
OSNOVNI RAVNI 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik zna pri udarcu prsno odriniti vodo s stopali.  

 Tečajnik zna pri udarcu prsno pokrčiti kolena tako, da dvigne pete k zadnjici. 

 Tečajnik zna po udarcu prsno iztegniti noge med drsenjem. 

 Tečajnik zna plavati z iztegnjenimi rokami in s primerno dolgimi zaveslaji prsno. 

 Tečajnik zna pospeševati zaveslaj prsno. 

 Tečajnik zna po zaveslaju prsno iztegniti roke med drsenjem. 

 Tečajnik zna med zaveslajem prsno pravočasno dvigniti glavo za vdih. 

 Tečajnik zna plavati prsno z usklajenimi zaveslaji, gibanjem glave in udarci.  

 Tečajnik zna plavati prsno z dolgim drsenjem. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik pozna značilnosti plavalnih tehnik na osnovni ravni. 

 Tečajnik razume pomen ustrezne izbire prve plavalne tehnike pri učenju plavanja. 

 Tečajnik zna pojasniti izbiro prsnega kot primerno prvo plavalno tehniko pri učenju plavanja. 

 Tečajnik loči med udarcem prsno na osnovni in nadaljevalni ravni. 

 Tečajnik zna pravilno poimenovati faze pri udarcu prsno. 

 Tečajnik loči med zaveslajem prsno na osnovni in nadaljevalni ravni. 

 Tečajnik zna pravilno poimenovati faze pri zaveslaju prsno.  

 Tečajnik loči med gibanjem glave na osnovni in nadaljevalni ravni. 

 Tečajnik zna razložiti pomen dolgega drsenja med prsnim. 

 Tečajnik pozna napake pri prsnem na osnovni ravni. 

 

PRIPRAVA NA URO → Preberi vprašanja in zapiši odgovore spodaj ali na hrbtno stran lista. 

1. Kakšen je položaj telesa pri prsnem? 
2. Na katere faze so razdeljeni udarci prsno na osnovni ravni? 
3. Kako se spreminja hitrost nog med udarci prsno? 
4. Kako se narišeta polkroga za vajo Kopno: sed; udarci prsno7? 
5. Kako učitelj drži učenca, ko mu pomaga pri vaji Kopno: leža; udarci prsno? 
6. Kako se držita učitelj in učenec pri vaji Plitvina: v paru; udarci prsno? 
7. Na katere faze so razdeljeni zaveslaji prsno na osnovni ravni? 
8. Kako se spreminja hitrost gibanja rok med zaveslaji prsno? 
9. Kako glede na zaveslaje prsno premikamo glavo in dihamo? 
10. Kako učitelj drži učenca pri vaji Plitvina: v paru; zaveslaji prsno? 
11. Kakšna je celotna koordinacija prsno? 
12. Učenec je prilagojen na vodo. Učitelj začne s poučevanjem ene ali več plavalnih tehnik. Kakšne so prednosti 

in slabosti prsnega pri tem izboru? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
7 V delovnih listih so posamezne pripravljalne vaje poimenovane in označene s poševnim tiskom. Pri poimenovanju vaj, ki se izvajajo 

na kopnem ali ob/čez rob bazena ali v plitvini ali proti steni ali s štartnega bloka, je najprej opisan prostor, kjer se vajo izvaja, nato 

položaj in/ali premikanje učenca in na koncu še zapis vaje. Pri poimenovanju vaj, ki se izvajajo med plavanjem, je opisana le vaja.  

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Zgradba ure METODIČNA PRIPRAVA (napiši vaje, ki si jih spoznal) 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Kopno: sed; risanje polkrogov. 
 
 

 
 
 
 
 

 Kopno: stoja; predklon; zaveslaji prsno; z dihanjem 

 Ogrevanje s poljubnim plavanjem. 

GLAVNI DEL 

 Rob: sed; udarci prsno. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Udarci prsno; vzročeno; z dihanjem. 

 Plitvina: stoja; predklon; zaveslaji prsno.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Zaveslaji prsno; s plovcem; z dihanjem. 

 Prsno; 2+2+2. 
 
 
 
 
 

 

 Prsno. 

SKLEPNI DEL  Učitelj na hitro ponovi vsebino ure in napove naslednjo. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Ali ti je pri udarcu prsno uspelo odriniti vodo s stopali? Ali ti je uspelo udariti prsno tako, da si pri krčenju 
kolen dvignil pete k zadnjici? Ali ti je uspelo po udarcu prsno iztegniti noge med drsenjem? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

2. Ali ti je uspelo plavati z iztegnjenimi rokami in primerno dolgimi zaveslaji prsno? Ali ti je uspelo pospeševati 
zaveslaj prsno in iztegniti roke med drsenjem? Ali ti je med zaveslajem prsno uspelo pravočasno dvigniti glavo 
za vdih? Če ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali ti je uspelo plavati prsno z usklajenim zaveslajem, gibanjem glave in udarcem? Ali ti je uspelo plavati prsno 
z dolgim drsenjem? Če ne, kakšne težave si imel? 

4. Kakšen je položaj prstov pri zaveslaju prsno? 
5. Zakaj je pomembno drsenje med posameznimi cikli prsno? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodične enote: POLOŽAJ TELESA, UDARCI IN ZAVESLAJI KRAVL, GIBANJE GLAVE IN DIHANJE, KRAVL NA 
OSNOVNI RAVNI 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik zna ob koncu udarca kravl bičasto iztegniti nogo v kolenu. 

 Tečajnik zna udarjati kravl z mehurčki na gladini. 

 Tečajnik zna vbosti roko v višini ramen in plavati zaveslaje kravl s skoraj iztegnjeno roko. 

 Tečajnik zna pospeševati zaveslaj kravl. 

 Tečajnik zna zasukati glavo, hitro vdihniti in po zasuku glave nazaj temeljito izdihniti v vodo.  

 Tečajnik zna uskladiti sukanje glave in dihanje z zaveslajem kravl. 

 Tečajnik zna plavati zaveslaje kravl tako, da zadrži kot 90 med rokami, tudi ko zasuka glavo in vdihne. 

 Tečajnik zna plavati kravl z vdihom na vsak tretji zaveslaj. 

Spoznavna cilja – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik zna pojasniti izbiro kravla kot primerno prvo plavalno tehniko pri učenju plavanja. 

 Tečajnik zna pravilno poimenovati faze pri udarcu kravl. 

 Tečajnik loči med zaveslajem kravl na osnovni in nadaljevalni ravni. 

 Tečajnik zna pravilno poimenovati faze pri zaveslaju kravl.  

 Tečajnik se zaveda pomena temeljitega izdiha v vodo med plavanjem. 

 Tečajnik pozna napake pri kravlu na osnovni ravni. 

 

PRIPRAVA NA URO → Preberi vprašanja in zapiši odgovore spodaj ali na hrbtno stran lista. 

1. Na katere faze so razdeljeni udarci kravl? 
2. Kako se držita učitelj in učenec pri vaji Plitvina: v paru; udarci kravl? 
3. Na katere faze so razdeljeni zaveslaji kravl na osnovni ravni? 
4. Kako se spreminja hitrost rok med zaveslajem kravl?  
5. Kakšna je koordinacija med rokami pri zaveslajih kravl? 
6. Kako učitelj drži učenca pri vaji Plitvina: v paru; zaveslaji kravl? 
7. Kako glede na zaveslaje kravl sukamo glavo in dihamo? 
8. Učenec je prilagojen na vodo. Učitelj začne s poučevanjem ene ali več plavalnih tehnik. Kakšne so prednosti 

in slabosti kravla pri tem izboru? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Zgradba ure METODIČNA PRIPRAVA (napiši vaje, ki si jih spoznal) 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 

 Ogrevanje s poljubnim plavanjem. 

GLAVNI DEL 

 Rob: leža; udarci kravl. 
 
 
 
 
 

 Udarci kravl; vzročeno. 

 Plitvina: stoja; predklon; zaveslaji kravl z eno roko. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Roka roko lovi kravl.  

 Plitvina: stoja; predklon; dihanje s sukanjem glave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Kravl; z vdihom na vsak tretji zaveslaj. 

SKLEPNI DEL  Učitelj na hitro ponovi vsebino ure in napove naslednjo. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Ali ti je ob koncu udarca kravl uspelo bičasto iztegniti nogo v kolenu? Ali ti je uspelo udarjati kravl z mehurčki 
na gladini? Ali ti je uspelo pri skokih v vodo uskladiti zamah z odrivom? Če ne, kakšne težave si imel?  

2. Ali ti je uspelo vbosti roko v višini ramen in plavati zaveslaje kravl s skoraj iztegnjeno roko? Ali ti je uspelo 
pospeševati zaveslaj kravl? Če ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali ti je uspelo zasukati glavo, hitro vdihniti in po zasuku glave temeljito izdihniti v vodo? Ali ti je uspelo 
uskladiti gibanje glave in dihanje z zaveslajem kravl? Ali ti je uspelo plavati zaveslaje kravl tako, da si zadržal 

kot 90 med rokami, tudi ko si zasukal glavo in vdihnil? Ali ti je uspelo plavati kravl z vdihom na vsak tretji 
zaveslaj? Če ne, kakšne težave si imel? 

4. Kakšna je razlika med vajama Roka roko čaka in Roka roko lovi kravl? 
5. Zakaj pri kravlu učitelj ne uči neplavalca sestavljenega zaveslaja in vračanja roke nad gladino z visoko 

dvignjenim komolcem? 
6. Kaj želimo z vajo Udarci kravl; vzročeno-priročeno; obračanje v hrbtni položaj in nazaj doseči? 
7. Kakšen je glavni namen vaje Udarci kravl; vzročeno-priročeno; v bočnem položaju; z dihanjem? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodična enota: SKOKI NA NOGE, OSNOVNI SKOK NA GLAVO V VODO, ŠOLSKI ŠTARTNI SKOK 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik zna pri skokih na noge uskladiti odriv z zamahom z rokami. 

 Tečajnik se pri osnovnem skoku na glavo zna postaviti v stabilen začetni položaj. 

 Tečajnik se pri osnovnim skoku na glavo zna ekscentrično odriniti.  

 Tečajnik zna pri osnovnem skoku na glavo med letom stisniti glavo z rokami in iztegniti telo.  

 Tečajnik zna po osnovnem skoku na glavo primerno globoko drseti ter pravočasno izdrseti ali izplavati. 

 Tečajnik zna izvesti šolski štartni skok tako, da konča zamah z rokami v predročenju gor, pri tem pa 
glavo najprej vzkloni, nato pa jo spusti dol med roke. 

 Tečajnik zna po šolskem štartnem skoku primerno globoko drseti ter pravočasno izplavati. 

Spoznavna cilja – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik se zaveda nevarnosti pri skokih v vodo in razume pomen zagotavljanja aktivne varnosti. 

 Tečajnik razume načrtovanje skokov v vodo. 

 Tečajnik pozna metodični postopek učenja skokov v vodo. 

 Tečajnik pozna različne skoke na glavo v vodo. 

 Tečajnik pozna metodični postopek učenja osnovnega skoka na glavo v vodo. 

 

PRIPRAVA NA URO → Preberi vprašanja in zapiši odgovore spodaj ali na hrbtno stran lista. 

1. Kaj vse mora učitelj upoštevati pri izbiri skakališča?  
2. Kaj mora učitelj razložiti učencem, preden začnejo skakati v vodo? 
3. Na katere faze je razdeljen osnovni skok na glavo v vodo? 
4. V čem je razlika med osnovnim skokom na glavo v vodo in šolskim štartnim skokom?  
5. Kateri sta dve najpogostejši tehnični napaki začetnikov pri skoku na glavo v vodo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Zgradba ure METODIČNA PRIPRAVA (napiši vaje, ki si jih spoznal) 

PRIPRAVLJALNI DEL  Ogrevanje s poljubnim plavanjem. 

GLAVNI DEL 

 Rob: padec naprej na noge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rob: padec na glavo iz seda.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štartni blok: osnovni skok na glavo; prehod v kravl. 
 
 
 
 
 

 

 Štartni blok: šolski štartni skok; izplavanje z udarci kravl. 

SKLEPNI DEL  Učitelj skupaj s tečajniki na hitro ponovi vsebino ure in napove naslednjo. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Ali te je bilo pri skokih v vodo strah globlje potopitve?  
2. Ali ti je uspelo skočiti na glavo v skladu z navodili, primerno globoko drseti in izdrseti ali z udarci kravl 

pravočasno izplavati? Če ne, kakšne težave si imel? 
3. Ali ti je uspelo izvesti šolski štartni skok z gibanjem glave gor in dol med roke? Če ne, kakšne težave si imel? 
4. Kdo vodi in daje navodila za skoke v vodo pri organiziranem poučevanju ali vadbi? 
5. Kakšna je bila organizacija poučevanja skokov na noge v vodo? 
6. Zakaj je pomemben zamah z rokami pri učenju skokov na noge? 
7. Kakšna je bila organizacija poučevanja skokov na glavo v vodo? 
8. Zakaj se moramo v začetnem položaju z nožnimi prsti oprijeti roba? 
9. Kaj sta vzroka napak, kot sta skok »na ploh« in skok »na streho«? Kako se ju odpravlja? 
10. Kakšen je glavni namen vaje Rob: osnovni skok na glavo; zamah z nogo? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodične enote: POLOŽAJ TELESA, UDARCI in ZAVESLAJI HRBTNO, HRBTNO NA OSNOVNI RAVNI 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik se zna iztegniti in plavati v hrbtnem položaju z glavo v podaljšku telesa.  

 Tečajnik zna ob koncu udarca hrbtno bičasto iztegniti nogo v kolenu. 

 Tečajnik zna udarjati hrbtno z mehurčki na gladini pri stopalih in s koleni pod gladino. 

 Tečajnik zna vbosti roko na mezinec v višini ramena in plavati zaveslaje hrbtno s skoraj iztegnjeno roko. 

 Tečajnik se med hrbtnim zna sukati okoli vzdolžne osi. 

 Tečajnik zna pri zaveslaju hrbtno dvigniti ramo med vračanjem roke nad gladino in jo nato med 
zaveslajem spustiti. 

 Tečajnik zna pospeševati zaveslaj hrbtno. 

 Tečajnik zna plavati zaveslaje hrbtno s kotom 180 med rokami.  

 Tečajnik zna med hrbtnim neprekinjeno udarjati. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik zna pojasniti izbiro hrbtnega kot primerno prvo plavalno tehniko pri učenju plavanja. 

 Tečajnik se zaveda pomena položaja glave za plovnost med plavanjem v hrbtnem položaju. 

 Tečajnik zna pravilno poimenovati faze pri udarcu hrbtno. 

 Tečajnik loči med zaveslajem hrbtno na osnovni in nadaljevalni ravni. 

 Tečajnik zna pravilno poimenovati faze pri zaveslaju hrbtno. 

 Tečajnik pozna napake pri hrbtnem na osnovni ravni. 

 

PRIPRAVA NA URO → Preberi vprašanja in zapiši odgovore spodaj ali na hrbtno stran lista. 

1. Kakšen je položaj telesa pri hrbtnem? 
2. Na katere faze so razdeljeni zaveslaji hrbtno na osnovni ravni?  
3. Kako učitelj drži učenca pri vaji Plitvina: v paru; udarci hrbtno? 
4. Kako se spreminja hitrost gibanja rok med zaveslajem hrbtno?  
5. Kakšna je koordinacija med rokami pri zaveslajih hrbtno? 
6. Kako učitelj drži učenca pri vaji Plitvina: v paru; zaveslaji hrbtno? 
7. Učenec je prilagojen na vodo. Učitelj začne s poučevanjem ene ali več plavalnih tehnik. Kakšne so prednosti 

in slabosti hrbtnega pri tem izboru? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Zgradba ure METODIČNA PRIPRAVA (napiši vaje, ki si jih spoznal) 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Kopno: stoja; zaveslaji hrbtno z eno roko; druga priročena. 
 
 
 
 
 
 

 

 Rob: leža; zaveslaji hrbtno z eno roko; druga priročena. 

 Ogrevanje s poljubnim plavanjem. 

GLAVNI DEL 

 Zvezdica v hrbtnem položaju z oporo na robu. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Udarci hrbtno; vzročeno; s petjem. 
 
 
 

 
 

 Plitvina: v paru; zaveslaji hrbtno z eno roko; druga priročena.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Hrbtno. 

SKLEPNI DEL  Učitelj skupaj s tečajniki na hitro ponovi vsebino ure in napove naslednjo. 
 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Ali se ti je uspelo iztegniti in plavati v hrbtnem položaju z glavo v podaljšku telesa? Ali ti je ob koncu udarca 
hrbtno uspelo bičasto iztegniti nogo v kolenu? Ali ti je uspelo udarjati hrbtno z mehurčki na gladini pri stopalih 
in s koleni pod gladino? Ali ti je uspelo vbosti roko na mezinec v višini ramena in plavati zaveslaje hrbtno s 
skoraj iztegnjeno roko? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Ali se ti je med hrbtnim uspelo sukati okoli vzdolžne osi? Ali ti je pri zaveslaju hrbtno uspelo dvigniti ramo 
med vračanjem roke nad gladino in jo nato med zaveslajem spustiti? Ali ti je uspelo pospeševati zaveslaj 
hrbtno in jih plavati s kotom 180 med rokami? Ali ti je med hrbtnim uspelo neprekinjeno udarjati? Če ne, 
kakšne težave si imel? 

3. Zakaj je smiselno med plavanjem udarcev hrbtno vključiti petje? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodična enota: NADVODNI OBRATI 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik zna priplavati do stene enoročno in/ali dvoročno.  

 Tečajnik zna pri nadvodnem obratu hrbtno med vzdolžnim obračanjem prenesti roko nad gladino. 

 Tečajnik se pri nadvodnem obratu kravl zna obrniti na nasprotno stran od roke, ki je na steni. 

 Tečajnik zna izvesti hiter nadvodni obrat.  

 Tečajnik se po nadvodnem obratu prsno zna primerno globoko odriniti, drseti in izdrseti na gladino. 

 Tečajnik se po nadvodnem obratu kravl zna primerno globoko odriniti, drseti in z udarci kravl izplavati. 

Spoznavna cilja – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik pozna različne načine obračanja pri plavanju. 

 Tečajnik pozna metodični postopek učenja nadvodnih obratov. 

 

PRIPRAVA NA URO → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Na katere faze so razdeljeni nadvodni obrati? 
2. Kakšen je prihod na obrat pri posameznih tehnikah? 
3. Kaj pri obratih določata izraza »nadvodni« ali »podvodni«? 
4. Kakšne so še razlike med nadvodnimi in podvodnimi obrati? 

 

Zgradba ure METODIČNA PRIPRAVA (napiši vaje, ki si jih spoznal) 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 
 
 

 Ogrevanje s poljubnim plavanjem. 

GLAVNI DEL 

 Rob: potopitev s prenosom roke; drsenje v prsnem položaju. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Proti steni: nadvodni obrat kravl. 

 Proti steni: nadvodni obrat prsno. 

 Hrbtno; vzdolžno obračanje.  
 
 
 

 
 

 Proti steni: nadvodni obrat hrbtno. 

SKLEPNI DEL  Učitelj skupaj s tečajniki na hitro ponovi vsebino ure in napove naslednjo. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Ali ti je uspelo v skladu z navodili hitro izvesti nadvodni obrat? Ali se ti je po nadvodnem obratu prsno uspelo 
primerno globoko odriniti, drseti in izdrseti na gladino? Ali se ti je po nadvodnem obratu kravl uspelo 
primerno globoko odriniti, drseti in izplavati z udarci kravl? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kakšna je bila organizacija poučevanja nadvodnih obratov? 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodične enote: SAMOREŠEVANJE, REŠEVALNI SKOK IN PLAVANJE, REŠEVANJE Z OBALE, POTAPLJANJE 

Stopnja učnega procesa: podajanje novih učnih vsebin 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik je sposoben plavati v obleki in jo v vodi sleči. 

 Tečajnik zna reševati utapljajočega z reševalnim obročem in žrdjo. 

 Tečajnik zna skočiti v vodo brez potopa glave. 

 Tečajnik zna plavati z dvignjeno glavo nad gladino. 

 Tečajnik se zna potopiti do dna globokega dela bazena brez bolečin v ušesih.  

 Tečajnik zna drseti pri podvodnih ciklih prsno. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik se zaveda pomena znanja reševanje iz vode za varno poučevanje plavanja. 

 Tečajnik razume odgovornost ljudi pri nesrečah v vodi in ob njej. 

 Tečajnik razume odgovornost učitelja pri programih plavanja in plavalnih dejavnosti. 

 Tečajnik razume zaporedje korakov pri reševanju utapljajočega iz vode. 

 Tečajnik razume tehniko potapljanja na dih in njegov pomen pri reševanju iz vode. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna Prevladujoči učni metodi: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: obleke za samoreševanje, reševalni obroči, žrdi, uteži Učni pripomočki: / 

 

Snovna priprava8 
SAMOREŠEVANJE. Pri samoreševanju se plavalec sam reši iz okoliščin, ko mu grozi utopitev. Ob manjši poškodbi, slabosti, krču ali podobni nezgodi 
v vodi si sprva vsak plavalec poskuša pomagati sam, da varno priplava do obale. Pri samoreševanju je pomembno, da plavalec ohrani razsodnost 
in glede na pogoje, v katerih se znajde, najbolj razumno ukrepa.  
 
REŠEVALNI SKOK. Reševalec skoči na noge v vodo, tako da ima med skokom eno nogo prednoženo in pokrčeno, drugo pa zanoženo in iztegnjeno. 
Roke ima odročene, s telesom je nagnjen naprej. Pri tem se ne sme potopiti, tako da lahko ves čas gleda utapljajočega, saj se lahko le-ta med 
njegovim pristopom potopi pod gladino.  
 
REŠEVALNO PLAVANJE je lahko: 

 Reševalni kravl. Z reševalnim kravlom lahko reševalec hitro plava do utapljajočega in ga pri tem ves čas opazuje. Tako ima dober pregled nad 
gladino in lahko med približevanjem ocenjuje stanje utapljajočega. Reševalni kravl se od kravla najbolj razlikuje po tem, da je glava dvignjena 
iz vode. Zaradi dvignjene glave je reševalec med plavanjem reševalnega kravla bolj v pokončnem položaju, kar povzroči večjo silo čelnega 
upora, manjšo silo vzgona in posledično premik težišča telesa. Reševalec plava s kratkimi (krajše drsenje pred začetkom zaveslaja) in hitrimi 
zaveslaji ter učinkovitimi udarci (noge so bolj obremenjene kot pri kravlu), tako da mu boki, ki jih ima nižje zaradi visokega položaja glave, ne 
potonejo.  

 Bočno plavanje. Bočno plavanje reševalcu omogoča plavanje z udarci in z zaveslaji z eno roko. S prosto drugo roko lahko med plavanjem 
reševalec drži utapljajočega, pripomoček, plovilo ali maha na pomoč.  

 Izmenični udarci prsno. Izmenični udarci prsno reševalcu omogočajo učinkovito plavanje samo z udarci. S prostimi rokami lahko reševalec 
med plavanjem drži utapljajočega ali plovilo, maha na pomoč, zavezuje vrv. Izmenične udarce prsno lahko reševalec plava v hrbtnem in v 
navpičnem položaju, za vadbo pa lahko tudi v prsnem položaju (gre za vajo imenovano vaterpolska hoja).  

 
POTAPLJANJE. Reševalec se lahko potopi na dva različna načina: z nogami naprej ali z glavo naprej (prelom). Če se potaplja globlje (2 metra in več), 
mora izenačiti pritisk v srednjem ušesu in sluhovodu. To lahko naredi na več načinov. Najučinkovitejši in za učenje najprimernejši način pa je 
Valsalva postopek, pri katerem se prime za nos in skuša rahlo izdihniti skozenj. Pritisk prvič izenači že na gladini tik pred potopom. Če je potrebno, 
reševalec v nadaljevanju potopa izenačuje pritisk na vsakega 0,5 metra do globine 4,5 metra in nato na vsak meter pri globljih potopih. Reševalec 
brez osnovne potapljaške opreme plava podvodne cikle prsno. Pri plavanju skuša najti ustrezno razmerje med čim hitrejšim posredovanjem (večje 
število ciklov in krajše drsenje) in počasnejšim (manjše število ciklov in daljše drsenje), a bistveno manj utrudljivim plavanjem.  
 

REŠEVANJE Z OBALE. Reševanje z obale je najvarnejši in najhitrejši način reševanja onemoglega plavalca, torej utapljajočega, ki je še toliko pri 
zavesti, da lahko sam prime reševalne pripomočke. Pri tem načinu reševanja reševalec z obale skuša utapljajočemu podati ali vreči različne plovne 
pripomočke. Le-ti so lahko pripomočki za reševanja, določeni s predpisi (reševalni obroč, reševalna žoga, žrd) ali pa drugi plovni predmeti (plavalna 
blazina, deska, lestev, veja, vrv, kos obleke). Pri metanju pripomočkov mora reševalec paziti, da ne zadene utapljajočega v glavo. Pripomoček, ki 
je privezan z vrvjo, reševalec vrže čez utapljajočega, nato pa mu z vlečenjem vrvi omogoči, da se ga prime. 

 

Zgradba ure Metodična priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 
 Ogrevanje s poljubnim 

plavanjem. 
5 minut 

Tečajniki plavajo v krogu v svoji 
polovici v bazenu. 

                                                                 
8 V snovni pripravi učitelj predstavi globino posredovanja vsebin. Pri uri podajanja novih informacij opiše tehniko gibanja 

(npr. opis udarca prsno; ker je to že druga ura, je pri opisu poudarek na nastavku stopal). Pri uri utrjevanja opiše morebitne 

napake. Pri uri preverjanja opiše merske postopke in merilne lestvice (opisnike). 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

GLAVNI DEL 

  
 
 

Vaje REŠEVALNIH 
PLAVANJ in 
SAMOREŠEVANJA 
se izvedejo po 
dve dolžini 
bazena. 

 
 

 

 
 
 
Tečajniki plavajo v svoji polovici 
bazena po njegovi dolžini. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REŠEVALNI SKOK 
se enkrat izvede z 
roba bazena in 
dvakrat s 
štartnega bloka. 

Vaje skokov se izvedejo v 
globokem delu bazena. 
 
Tečajniki se razdelijo v dve ali več 
skupin. Najprej skoči prva in 
odplava stran. Nato enako 
ponovijo še ostale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaje NAVPIČNIH 
POTOPOV se 
izvedejo po 
dvakrat. Vaje 
PLAVANJ POD 
GLADINO se 
izvedejo po 
enkrat. 

Tečajniki se potapljajo v plitvem 
in globokem delu bazena. 
 

 

Različni načini 
REŠEVANJA Z 
OBALE se 
izvedejo po 
dvakrat. 

Tečajniki vadijo v parih, pri čemer 
je prvi v vlogi reševalca, ki z roba 
rešuje drugega, utapljajočega. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj hitro ponovi vsebino 

ure in napove naslednjo. 
3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

1. Ali ti je uspelo rešiti utapljajočega z reševalnim obročem in žrdjo? Ali ti je uspelo skočiti v vodo in plavati brez 
potopa glave? Ali se ti je uspelo navpično potopiti do dna z dvigom nog in brez bolečin v ušesih? Ali ti je pri 
podvodnih ciklih prsno uspelo drseti toliko časa, dokler se nisi skoraj ustavil? Če ne, kakšne težave si imel? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST 
 

Metodične enote: OSEBNO REŠEVANJE ONEMOGLEGA PLAVALCA S TUBO IN BREZ NJE, OSEBNO REŠEVANJE 
NERAZSODNEGA UTAPLJAJOČEGA S TUBO IN BREZ NJE, OSEBNO REŠEVANJE NEGIBNEGA UTAPLJAJOČEGA 

Stopnja učnega procesa: podajanje novih učnih vsebin 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik zna reševati s tubo tako, da vzdržuje največjo možno razdaljo do onemoglega plavalca. 

 Tečajnik zna plavati z eno roko in z drugo držati vrv tube ter med transportom opazovati onemoglega 
plavalca. 

 Tečajnik zna čvrsto zagrabiti nerazsodnega utapljajočega in pri tem stiskati tubo z nadlahtmi ob svoje 
telo. 

 Tečajnik zna plavati z eno roko, z drugo pa držati nerazsodnega utapljajočega. 

 Tečajnik zna uporabiti Ravtekov prijem za dvig negibnega utapljajočega na gladino. 

 Tečajnik zna transportirati negibnega utapljajočega po gladini tako, da ima le-ta obraz ves čas nad 
gladino. 

 Tečajnik zna dvigniti negibnega utapljajočega iz vode tako, da mu pri tem ne potopi glave. 

Spoznavna cilja – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik razume pomen izbire najvarnejše poti za reševanje utapljajočega. 

 Tečajnik razlikuje med posrednim reševanjem s pripomočkom in neposrednim reševanjem brez njega.  

 Tečajnik razume pristop do nerazsodnega utapljajočega. 

 Tečajnik razume pomen hitrega reševanja negibnega utapljajočega. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v vrstah) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: reševalne tube, črvi, uteži Učni pripomočki: / 

 

Snovna priprava (izpolni jo pred uro z opisi v nekaj stavkih) 
STANJE ONEMOGLOSTI 
 
 
 
OSEBNO REŠEVANJE ONEMOGLEGA PLAVALCA S TUBO  
 
 
 
OSEBNO REŠEVANJE ONEMOGLEGA PLAVALCA 
 
 
 
STANJE NERAZSODNOSTI 
 
 
 
OSEBNO REŠEVANJE NERAZSODNEGA UTAPLJAJOČEGA S TUBO 
 
 
 
OSEBNO REŠEVANJE NERAZSODNEGA UTAPLJAJOČEGA 
 
 
 
STANJE NEGIBNOSTI 
 
 
 
OSEBNO REŠEVANJE NEGIBNEGA UTAPLJAJOČEGA S TUBO 
 
 
 
OSEBNO REŠEVANJE NEGIBNEGA UTAPLJAJOČEGA 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Zgradba ure Metodična priprava Količinska priprava9 
Organizacijska 

priprava10 

PRIPRAVLJALNI DEL 
 Ogrevanje s poljubnim 

plavanjem. 
5 minut 

Tečajniki plavajo v krogu v 
svoji polovici v bazenu. 

GLAVNI DEL 

 
 
 

 

Vaje transportov 
onemoglega plavalca 
se izvedejo po eno 
dolžino bazena. 

Tečajniki vadijo v parih, pri 
čemer je prvi v vlogi 
reševalca, drugi pa v vlogi 
utapljajočega. 

 
 
 
 
 

Reševalna akcija 
onemoglega 
utapljajočega s tubo se 
izvede po enkrat. 

 

Vaje transportov 
nerazsodnega 
utapljajočega z manj 
čvrstimi in čvrstimi 
prijemi se izvedejo po 
eno dolžino bazena. 

 

Reševalna akcija 
nerazsodnega 
utapljajočega s tubo se 
izvede po enkrat. 

 

Vaje reševalna akcija 
negibnega 
utapljajočega brez 
pripomočka se 
izvedejo po enkrat. 

Tečajniki vadijo v parih v 
globokem delu bazena. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj hitro ponovi vsebino 

ure in napove naslednjo. 
3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

                                                                 
9 Natančnost količinske priprave je odvisna od stopnje učnega procesa. Pri učenju plavanja učitelj najpogosteje določi: 

število ponovitev, če gre za učenje elementov na kopnem ali učenje necikličnih elementov, kot so skoki in obrati ali 

vadbeno razdaljo za plavanje določene naloge ali čas plavanja določene naloge. 
10 Pri učenju plavanja učitelj najpogosteje z opisom in/ali skico opredeli: organizacijo skupine skupaj z gibanjem in delom 

učitelja ter postavitve pomagal (npr. kamere) v prostoru. 

ANALIZA URE → Na hrbtni strani lista odgovori na vprašanje. 

1. Ali ti je uspelo skočiti v vodo in plavati tako, da te tuba ni ovirala? Ali ti je uspelo reševati s tubo tako, da si 
plaval le z eno roko, z drugo pa držal vrv? Ali ti je uspelo pri tem ves čas opazovati onemoglega plavalca in 
vzdrževati največjo možno razdaljo do njega? Ali ti je uspelo čvrsto zgrabiti nerazsodnega utapljajočega in pri 
tem stiskati tubo z nadlahtmi ob svoje telo? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Ali ti je uspelo utapljajočega podplavati, ga ob dvigu čvrsto zgrabiti in plavati z njim le z eno roko? Če ne, 
kakšne težave si imel? 

3. Ali ti je uspelo čvrsto zagrabiti nerazsodnega in v pravilnem prijemu z njim plavati? Ali si znal uporabiti 
Ravtekov prijem za dvig negibnega utapljajočega na gladino? Ali ti ga je uspelo transportirati tako, da je imel 
obraz ves čas nad gladino? Ali ti ga je uspelo dvigniti iz vode, ne da bi mu pri tem potopil glavo? Če ne, kakšne 
težave si imel? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST - kravl 
 

Metodične enote: ZAVESLAJI KRAVL NA NADALJEVALNI RAVNI, PODVODNI OBRAT KRAVL - PREČNO OBRAČANJE, 
VZDOLŽNO OBRAČANJE, PODVODNI OBRATI KRAVL STRAN OD STENE 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja. Razdeljeni boste v pare. Tečajnik A bo v vlogi učitelja, 
tečajnik B pa učenca. Oba skupaj izpolnita pripravo. Tečajnik-učitelj bo uro vodil (dajal navodila, pokazal vaje …), 
opazoval bo učenčevo gibanje in mu pomagal pri izpopolnjevanju plavanja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem kravl dvigniti zapestje in komolec. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem kravl z dlanjo voditi gibanje roke. 

 Tečajnik-učenec zna pri zaveslaju kravl s komolcem voditi vračanje roke nad gladino in doseči 
trenutek visokega komolca. 

 Tečajnik-učenec zna izvesti simetričen zaveslaj ob začetku prečnega obračanja. 

 Tečajnik-učenec se zna simetrično prečno obrniti. 

 Tečajnik-učenec zna aktivno gibati roke med prečnim obračanjem. 

 Tečajnik-učenec se zna pravočasno odpreti v hrbtnem položaju. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik loči med zaveslajem kravl na osnovni in nadaljevalni ravni.  

 Tečajnik razume večjo učinkovitost podvodnega obrata kravl v primerjavi z nadvodnim. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja plavalne tehnike 
in prečnega ter vzdolžnega obračanja pri podvodnemu obratu kravl. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: plavalne deske, bazenska proga Učni pripomočki: prenosni telefon 
 

Tečajnik A Tečajnik B 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 
 

Snovna priprava 
Nadaljevalna, zahtevnejša raven plavanja določene plavalne tehnike temelji na učinkovitejših udarcih in sestavljenih zaveslajih. Njen 
namen je, da plavalcu omogoči premikanje v vodi ob izkoriščanju kombinacije vlečne in vijačne sile. Faze zaveslajev in udarcev so 
poimenovane po sodobnem razumevanju plavalne tehnike.  
 
Pri kravlu se nadaljevalna raven od osnovne razlikuje le v zaveslaju in vračanju rok nad gladino. Zaveslaji z iztegnjenimi rokami se 
izpopolnijo v sestavljene zaveslaje z učinkovitejšim krčenjem rok pod gladino in sproščenim vračanjem pokrčenih rok nad njo. 
 
ZAVESLAJI. Zaveslaji kravl v nadaljevalni tehniki so izmenični. Plavalec vesla, tako da ima kot med rokami približno 90°. Ko prvo roko vbada 
v vodo, ima drugo pod gladino pravokotno na telo. 

 Vbod roke v vodo. Plavalec vbode skoraj iztegnjeno roko s konicami prstov v vodo pred glavo v prostoru med bočnima ravninama 
telesa in ramena. Dlan ima rahlo zasukano ven. 

 Zajemanje. Plavalec izteguje roko naprej (zadrsi) tik pod gladino. Pri tem suka dlan dol in tako zajema vodo. Z roko tako drsi toliko 
časa, dokler z drugo roko ne zaključi zaveslaja. 

 Gib dol. Plavalec postopno krči roko v komolcu dol in ven. Pri tem z dlanjo vodi gibanje do položaja visokega komolca. V tem položaju 
ima plavalec komolec nad dlanjo, tako da je kot med nadlahtjo in podlahtjo približno 140° in dlan 40-60 cm pod gladino.  

 Gib noter. Plavalec zavesla polkrožno noter, nazaj in gor do bočne ravnine telesa. Roko krči še naprej do kota 90° med nadlahtjo in 
podlahtjo.  

 Gib gor. Plavalec izteguje roko nazaj, ven in gor. Pri tem njeno gibanje pospešuje. Zaveslaj zaključi ob stegnu s skoraj iztegnjeno roko. 
Nato roko popusti in jo izvleče iz vode v položaju spuščenega komolca in zapestja. 

 Vračanje roke nad gladino. Vračanje roke plavalec začne v trenutku, ko s komolcem prebije gladino. Roko pokrči do položaja visokih 
komolcev. Podlaht, visečo v komolcu, prenese sproščeno naprej, tako da se dlan, ki je v celoti iz vode, giblje čim bližje telesu. Do 
ramena vodi vračanje roke nad gladino s komolcem, nato pa izteguje roko in pripravlja dlan za vbod v vodo. 

 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Obračanje pri PODVODNEM OBRATU KRAVL je sestavljeno iz:  

 Prečnega obračanja. Plavalec se predkloni, tako da hkrati zavesla pod telo in upogne glavo h kolenom. Hkrati izvede tudi udarec delfin. 
Začetni zaveslaj lahko naredi soročno ali vzročeno-priročeno. Ko dvigne noge iz vode, jih čim bolj pokrči. Med prečnim obračanjem si 
pomaga s soročnim kroženjem podlahti in dlani. Ko začuti, da je v hrbtnem položaju, na hitro iztegne roke in noge.  

 Vzdolžnega obračanja. Ko je plavalec v hrbtnem položaju, se s sunkom bokov obrne v prsni položaj. 
 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Kopno, ob steni: stoja; zaveslaji kravl z eno 
roko. 

 Kopno: stoja; predklon; roka roko čaka 
kravl. 

 Kopno: stoja; predklon; roka roko lovi 
kravl. 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 dolžine 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

VAJE ZAVESLAJEV V VODI 

 Zaveslaji kravl z eno roko; z desko; z 
dihanjem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kravl; palec. 

 Kravl; dlan. 

 Kravl; s pestmi. 
 Kravl; z vdihom na vsak tretji zaveslaj. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

GLAVNI DEL 

VAJE PREČNEGA OBRAČANAJA 

 Plitvina: preval naprej; s pomočjo dveh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE PREČNEGA IN VZDOLŽNEGA 
OBRAČANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kravl; polovični preval naprej; vzdolžno 
obračanje v prsni položaj. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
plitvem delu bazena. 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je med zaveslajem kravl uspelo dvigniti 

zapestje in komolec ter z dlanmi voditi roko? Ali ti 
je med zaveslajem kravl uspelo s komolcem voditi 
vračanje roke nad gladino in doseči trenutek 
visokega komolca? Če ne, kakšne težave si imel?  

2. Ali ti je uspelo izvesti simetričen zaveslaj in se 
simetrično prečno obrniti? Ali ti je uspelo aktivno 
gibati roke med prečnim obračanjem? Ali se ti je 
uspelo pravočasno odpreti v hrbtnem položaju? Če 
ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST - kravl 
 

Metodične enote: PODVODNI OBRAT KRAVL, KRAVL NA NADALJEVALNI RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja, torej enako kot je bila prejšnja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna pravočasno začeti podvodni obrat kravl. 

 Tečajnik-učenec se zna po podvodnem obratu kravl bočno odriniti in primerno dolgo ter globoko 
drseti. 

 Tečajnik-učenec zna po podvodnem obratu kravl med drsenjem preiti iz bočnega v prsni položaj ter 
izplavati na gladino z udarci kravl. 

 Tečajnik-učenec zna po šolskemu štartnemu skoku primerno globoko in dolgo drseti ter izplavati z 
udarci kravl. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik pozna pomen podvodnega obrata kravl pri tekmovalnem plavanju. 

 Tečajnik pozna štartna povelja. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja prečnega, 
vzdolžnega obračanja pri podvodnemu obratu kravl in gibov šolskega štartnega skoka ter plavalne 
tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: / Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik A Tečajnik B 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
PODVODNI OBRAT KRAVL. Plavalec plava kravl; približno 1 meter od stene začne s podvodnim obratom kravl. 

 Obračanje.  
 Prečno obračanje.  
 Vzdolžno obračanje. Tik pred dotikom stene plavalec noge rahlo vzdolžno obrne tako, da stopala postavi na steno bočno, 

vzporedno in od 0,2 do 0,4 metra pod gladino.  

 Odriv. Plavalec se iztegne in sonožno odrine pravokotno od stene v bočnem položaju pod gladino z vzročenimi rokami. 

 Drsenje pod gladino. Plavalec med drsenjem pod gladino preide iz bočnega v prsni položaj. Med drsenjem je iztegnjen z glavo med 
vzročenimi rokami. 

 Izplavanje na gladino. Ko se hitrost drsenja zmanjša na hitrost plavanja, plavalec izplava na gladino z udarci kravl ali delfin v prsnem 
položaju z vzročenimi rokami in začne s plavanjem. Prvi zaveslaj izvede z roko, ki je bila med drsenjem spodaj. Tako lahko dokonča 
obračanje v prsni položaj, če tega še ni izvedel že med drsenjem. 

 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 



 

 
22 

  

  

 

delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

GLAVNI DEL 

 Kravl; polovični preval naprej; vzdolžno 
obračanje v prsni položaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podvodni obrat kravl. 
VAJE KRAVLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Štartni blok: šolski štartni skok; izplavanje z 
udarci kravl. 

 50 metrov kravl s šolskim štartnim skokom 
in podvodnim obratom kravl. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo podvodni obrat kravl pravočasno 

začeti? Ali ti je po podvodnem obratu kravl uspelo 
bočno in primerno dolgo ter globoko drseti? Ali ti je 
po podvodnem obratu kravl med drsenjem uspelo 
preiti iz bočnega v prsni položaj in izplavati na 
gladino z udarci kravl? Če ne, kakšne težave si imel?  

2. Ali ti je po šolskemu štartnemu skoku uspelo 
primerno globoko in dolgo drseti ter izplavati z 
udarci kravl? Če ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST - kravl 
 

Metodične enote: ZAVESLAJI KRAVL NA NADALJEVALNI RAVNI, PODVODNI OBRAT KRAVL - PREČNO OBRAČANJE, 
VZDOLŽNO OBRAČANJE, PODVODNI OBRATI KRAVL STRAN OD STENE 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja. Razdeljeni boste v pare. Tečajnik B bo v vlogi učitelja, 
tečajnik A pa učenca. Oba skupaj izpolnita pripravo. Tečajnik-učitelj bo uro vodil (dajal navodila, pokazal vaje …), 
opazoval bo učenčevo gibanje in mu pomagal pri izpopolnjevanju plavanja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem kravl dvigniti zapestje in komolec. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem kravl z dlanjo voditi gibanje roke. 

 Tečajnik-učenec zna pri zaveslaju kravl s komolcem voditi vračanje roke nad gladino in doseči 
trenutek visokega komolca. 

 Tečajnik-učenec zna izvesti simetričen zaveslaj ob začetku prečnega obračanja. 

 Tečajnik-učenec se zna simetrično prečno obrniti. 

 Tečajnik-učenec zna aktivno gibati roke med prečnim obračanjem. 

 Tečajnik-učenec se zna pravočasno odpreti v hrbtnem položaju. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik loči med zaveslajem kravl na osnovni in nadaljevalni ravni.  

 Tečajnik razume večjo učinkovitost podvodnega obrata kravl v primerjavi z nadvodnim. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja plavalne tehnike 
in prečnega ter vzdolžnega obračanja pri podvodnemu obratu kravl. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: plavalne deske, bazenska proga Učni pripomočki: prenosni telefon 
 

Tečajnik B Tečajnik A 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 
 

Snovna priprava 
Nadaljevalna, zahtevnejša raven plavanja določene plavalne tehnike temelji na učinkovitejših udarcih in sestavljenih zaveslajih. Njen 
namen je, da plavalcu omogoči premikanje v vodi ob izkoriščanju kombinacije vlečne in vijačne sile. Faze zaveslajev in udarcev so 
poimenovane po sodobnem razumevanju plavalne tehnike.  
 
Pri kravlu se nadaljevalna raven od osnovne razlikuje le v zaveslaju in vračanju rok nad gladino. Zaveslaji z iztegnjenimi rokami se 
izpopolnijo v sestavljene zaveslaje z učinkovitejšim krčenjem rok pod gladino in sproščenim vračanjem pokrčenih rok nad njo. 
 
ZAVESLAJI. Zaveslaji kravl v nadaljevalni tehniki so izmenični. Plavalec vesla, tako da ima kot med rokami približno 90°. Ko prvo roko vbada 
v vodo, ima drugo pod gladino pravokotno na telo. 

 Vbod roke v vodo. Plavalec vbode skoraj iztegnjeno roko s konicami prstov v vodo pred glavo v prostoru med bočnima ravninama 
telesa in ramena. Dlan ima rahlo zasukano ven. 

 Zajemanje. Plavalec izteguje roko naprej (zadrsi) tik pod gladino. Pri tem suka dlan dol in tako zajema vodo. Z roko tako drsi toliko 
časa, dokler z drugo roko ne zaključi zaveslaja. 

 Gib dol. Plavalec postopno krči roko v komolcu dol in ven. Pri tem z dlanjo vodi gibanje do položaja visokega komolca. V tem položaju 
ima plavalec komolec nad dlanjo, tako da je kot med nadlahtjo in podlahtjo približno 140° in dlan 40-60 cm pod gladino.  

 Gib noter. Plavalec zavesla polkrožno noter, nazaj in gor do bočne ravnine telesa. Roko krči še naprej do kota 90° med nadlahtjo in 
podlahtjo.  

 Gib gor. Plavalec izteguje roko nazaj, ven in gor. Pri tem njeno gibanje pospešuje. Zaveslaj zaključi ob stegnu s skoraj iztegnjeno roko. 
Nato roko popusti in jo izvleče iz vode v položaju spuščenega komolca in zapestja. 

 Vračanje roke nad gladino. Vračanje roke plavalec začne v trenutku, ko s komolcem prebije gladino. Roko pokrči do položaja visokih 
komolcev. Podlaht, visečo v komolcu, prenese sproščeno naprej, tako da se dlan, ki je v celoti iz vode, giblje čim bližje telesu. Do 
ramena vodi vračanje roke nad gladino s komolcem, nato pa izteguje roko in pripravlja dlan za vbod v vodo. 

 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Obračanje pri PODVODNEM OBRATU KRAVL je sestavljeno iz:  

 Prečnega obračanja. Plavalec se predkloni, tako da hkrati zavesla pod telo in upogne glavo h kolenom. Hkrati izvede tudi udarec delfin. 
Začetni zaveslaj lahko naredi soročno ali vzročeno-priročeno. Ko dvigne noge iz vode, jih čim bolj pokrči. Med prečnim obračanjem si 
pomaga s soročnim kroženjem podlahti in dlani. Ko začuti, da je v hrbtnem položaju, na hitro iztegne roke in noge.  

 Vzdolžnega obračanja. Ko je plavalec v hrbtnem položaju, se s sunkom bokov obrne v prsni položaj. 
 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Kopno, ob steni: stoja; zaveslaji kravl z eno 
roko. 

 Kopno: stoja; predklon; roka roko čaka 
kravl. 

 Kopno: stoja; predklon; roka roko lovi 
kravl. 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 dolžine 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

VAJE ZAVESLAJEV V VODI 

 Zaveslaji kravl z eno roko; z desko; z 
dihanjem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kravl; palec. 

 Kravl; dlan. 

 Kravl; s pestmi. 
 Kravl; z vdihom na vsak tretji zaveslaj. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 
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GLAVNI DEL 

VAJE PREČNEGA OBRAČANAJA 

 Plitvina: preval naprej; s pomočjo dveh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE PREČNEGA IN VZDOLŽNEGA 
OBRAČANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kravl; polovični preval naprej; vzdolžno 
obračanje v prsni položaj. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
plitvem delu bazena. 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je med zaveslajem kravl uspelo dvigniti 

zapestje in komolec ter z dlanmi voditi roko? Ali ti 
je med zaveslajem kravl uspelo s komolcem voditi 
vračanje roke nad gladino in doseči trenutek 
visokega komolca? Če ne, kakšne težave si imel?  

2. Ali ti je uspelo izvesti simetričen zaveslaj in se 
simetrično prečno obrniti? Ali ti je uspelo aktivno 
gibati roke med prečnim obračanjem? Ali se ti je 
uspelo pravočasno odpreti v hrbtnem položaju? Če 
ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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 DELOVNI LIST - kravl 
 

Metodične enote: PODVODNI OBRAT KRAVL, KRAVL NA NADALJEVALNI RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja, torej enako kot je bila prejšnja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna pravočasno začeti podvodni obrat kravl. 

 Tečajnik-učenec se zna po podvodnem obratu kravl bočno odriniti in primerno dolgo ter globoko 
drseti. 

 Tečajnik-učenec zna po podvodnem obratu kravl med drsenjem preiti iz bočnega v prsni položaj ter 
izplavati na gladino z udarci kravl. 

 Tečajnik-učenec zna po šolskemu štartnemu skoku primerno globoko in dolgo drseti ter izplavati z 
udarci kravl. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik pozna pomen podvodnega obrata kravl pri tekmovalnem plavanju. 

 Tečajnik pozna štartna povelja. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja prečnega, 
vzdolžnega obračanja pri podvodnemu obratu kravl in gibov šolskega štartnega skoka ter plavalne 
tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: / Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik B Tečajnik A 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
PODVODNI OBRAT KRAVL. Plavalec plava kravl; približno 1 meter od stene začne s podvodnim obratom kravl. 

 Obračanje.  
 Prečno obračanje.  
 Vzdolžno obračanje. Tik pred dotikom stene plavalec noge rahlo vzdolžno obrne tako, da stopala postavi na steno bočno, 

vzporedno in od 0,2 do 0,4 metra pod gladino.  

 Odriv. Plavalec se iztegne in sonožno odrine pravokotno od stene v bočnem položaju pod gladino z vzročenimi rokami. 

 Drsenje pod gladino. Plavalec med drsenjem pod gladino preide iz bočnega v prsni položaj. Med drsenjem je iztegnjen z glavo med 
vzročenimi rokami. 

 Izplavanje na gladino. Ko se hitrost drsenja zmanjša na hitrost plavanja, plavalec izplava na gladino z udarci kravl ali delfin v prsnem 
položaju z vzročenimi rokami in začne s plavanjem. Prvi zaveslaj izvede z roko, ki je bila med drsenjem spodaj. Tako lahko dokonča 
obračanje v prsni položaj, če tega še ni izvedel že med drsenjem. 

 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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GLAVNI DEL 

 Kravl; polovični preval naprej; vzdolžno 
obračanje v prsni položaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Podvodni obrat kravl. 
VAJE KRAVLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Štartni blok: šolski štartni skok; izplavanje z 
udarci kravl. 

 50 metrov kravl s šolskim štartnim skokom 
in podvodnim obratom kravl. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo podvodni obrat kravl pravočasno 

začeti? Ali ti je po podvodnem obratu kravl uspelo 
bočno in primerno dolgo ter globoko drseti? Ali ti je 
po podvodnem obratu kravl med drsenjem uspelo 
preiti iz bočnega v prsni položaj in izplavati na 
gladino z udarci kravl? Če ne, kakšne težave si imel?  

2. Ali ti je po šolskemu štartnemu skoku uspelo 
primerno globoko in dolgo drseti ter izplavati z 
udarci kravl? Če ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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 DELOVNI LIST – prsno 
 

Metodične enote: UDARCI, ZAVESLAJI, GIBANJE GLAVE IN DIHANJE TER CELOTNA KOORDINACIJA PRSNEGA NA 
NADALJEVALNI RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja. Razdeljeni boste v pare. Tečajnik A bo v vlogi učitelja, 
tečajnik B pa učenca. Oba skupaj izpolnita pripravo. Tečajnik-učitelj bo uro vodil (dajal navodila, pokazal vaje …), 
opazoval bo učenčevo gibanje in mu pomagal pri izpopolnjevanju plavanja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna pri udarcu prsno pokrčiti kolena tako, da dvigne pete k zadnjici. 

 Tečajnik-učenec zna med udarcem prsno imeti stopala v trenutku odriva širše od kolen.  

 Tečajnik-učenec zna polkrožno udariti prsno. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem prsno krčiti in dvigovati komolce. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem prsno z dlanmi voditi gibanje rok. 

 Tečajnik-učenec zna pospeševati zaveslaj prsno. 

 Tečajnik-učenec zna po zaveslaju prsno iztegniti roke med drsenjem. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem prsno pravočasno dvigniti glavo za vdih. 

 Tečajnik-učenec zna plavati prsno z usklajenimi zaveslaji, gibanjem glave in udarci. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik loči med prsnim na osnovni in nadaljevalni ravni.  

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja plavalne tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: plavalne deske in plovci Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik A Tečajnik B 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
Nadaljevalna, zahtevnejša raven plavanja določene plavalne tehnike temelji na učinkovitejših udarcih in sestavljenih zaveslajih. Njen 
namen je, da plavalcu omogoči premikanje v vodi ob izkoriščanju kombinacije vlečne in vijačne sile. Faze zaveslajev in udarcev so 
poimenovane po sodobnem razumevanju plavalne tehnike.  
 
Pri prsnem se nadaljevalna raven od osnovne razlikuje v položaju telesa (aktivnejše gibanje z boki), v udarcih (ožji položaj kolen, polkrožni 
udarci nazaj) in v zaveslajih (ožji in učinkovitejši zaveslaji z aktivnim gibanjem glave med roke pri drsenju v iztegnjenem položaju).  
 
POLOŽAJ TELESA. Plavalec z aktivnim potapljanjem glave in s polkrožnim udarcem ustvarja rahlo valovito gibanje telesa. Ob krčenju nog 
in zaveslaju tako boke spušča in jih ob udarcu in vračanju rok pod gladino dviguje.  
 
UDARCI. Udarci prsno na nadaljevalni ravni so sonožni pod gladino, potekajo prek petih faz: 

 Krčenje nog - iz drsenja plavalec pokrči noge v kolenih tako, da pete približa zadnjici. Pri tem spusti boke dol do uleknjenega položaja 
telesa. Kolena širi le do širine bokov.  

 Udarec ven - ko se plavalec s petami približa zadnjici, začne nastavljati stopala tako, da jih upogne in zasuka ven. Pri tem gležnje 
potisne toliko ven, da ima stopala v trenutku začetka udarca ven širša od kolen. Nato polkrožno udari ven in nazaj.  

 Udarec dol - ko ima plavalec noge že skoraj iztegnjene, začne ob udarjanju ven in nazaj udarjati še dol. 

 Udarec noter - plavalec konča udarec z gibom noter. Pri tem dvigne tudi boke. 

 Drsenje - plavalec drsi z iztegnjenimi nogami skupaj. 
 
Hitrost udarca se spreminja. Plavalec počasi krči noge in na hitro udarja ven, dol in noter. Vodo odriva s spodnjo stranjo stopal in notranjo 
stranjo goleni. 

 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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ZAVESLAJI. Zaveslaji prsno na nadaljevalni ravni so soročni pod gladino in potekajo prek petih faz: 

 Gib ven - plavalec zavesla ven z iztegnjenimi rokami. Gib ven izvede počasi in sproščeno. 

 Zajemanje vode - plavalec vesla ven mimo bočnih ravnin ramen. Pri tem upogiba dlani ven in nazaj od začetnega položaja, kjer ima 
dlani zasukane dol, do končnega položaja, kjer ima dlani zasukane ven in nazaj. 

 Gib dol - plavalec krči roke v komolcih in polkrožno giba podlahti dol in ven do položaja, ko ima komolce višje od zapestij in dlani. Z 
dlanmi vodi gib dol do položaja visokih komolcev v čelni ravnini ramen. 

 Gib noter - plavalec izvede polkrožno gibanje s podlahtmi noter, medtem ko komolcev ne premika. Dlanem, ki jih približa skupaj pred 
telesom, sledi tudi s komolci.  

 Vračanja rok pod gladino. Ko ima plavalec pred telesom dlani in komolce skupaj, zasuka dlani gor proti gladini in začne iztegovati roke. 
Med iztegovanjem zasuka dlani dol. Roke vrne v začetni položaj z gibanjem pod gladino ali na njej. Hitrost gibanja rok je med vračanjem 
manjša od hitrosti med zaveslajem pod gladino. 

 Drsenje - plavalec po vračanju rok zadrsi v iztegnjenem položaju z glavo med vzročenimi rokami. 
 
Plavalec pospešuje gibanje rok od začetka do zaključka zaveslaja. Vračanje rok pod gladino izvede počasneje in sproščeno. Med zaveslajem 
ima dlani rahlo konkavno in v podaljšku rok. Z njimi vodi gibanje rok. 
 
GIBANJE GLAVE IN DIHANJE. Plavalec med drsenjem v prsnem položaju z glavo med vzročenimi rokami in z obrazom v vodi izdihuje v vodo. 
Ob gibu ven začne dvigovati glavo. Ob gibu noter ima glavo najvišje in vdihuje. Med vračanjem rok pod gladino spušča tudi glavo med roke 
globoko v vodo. Ob drsenju v iztegnjenem položaju z glavo med vzročenimi rokami izdihuje v vodo. 
  
CELOTNA KOORDINACIJA. Plavalec začne zaveslaj iz drsenja v iztegnjenem prsnem položaju na gladini z glavo med vzročenimi rokami. 
Trenutek za tem začne dvigovati glavo in nazadnje še krčiti noge v kolenih. Ob zaključku zaveslaja ima glavo najvišje, stopala nastavljena 
in noge pokrčene ter pripravljene za udarec. Nato sočasno iztegne telo z vračanjem rok pod gladino, spuščanjem glave med roke in z 
udarcem. Po koncu cikla drsi v iztegnjenem prsnem položaju na gladini z glavo med vzročenimi rokami. 
 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

VAJE UDARCEV NA KOPNEM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE ZAVESLAJEV IN GIBANJA GLAVE NA 
KOPNEM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

 Ogrevanje s plavanjem: 

3 dolžine 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 
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GLAVNI DEL 

VAJE UDARCEV V VODI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE ZAVESLAJEV V VODI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE CELOTNE KOORDINACIJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo udariti prsno tako, da si pri krčenju 

kolen dvignil pete k zadnjici? Ali ti je uspelo udariti 
prsno tako, da si imel stopala v trenutku odriva širše 
od kolen? Ali ti je uspelo polkrožno udariti prsno? 
Če ne, kakšne težave si imel?  

2. Ali ti je med zaveslajem prsno uspelo krčiti in 
dvigniti komolce ter z dlanmi voditi gibanje rok? Ali 
ti je uspelo pospeševati zaveslaj prsno? Ali ti je po 
zaveslaju prsno uspelo iztegniti roke med 
drsenjem? Ali ti je med zaveslajem prsno uspelo 
pravočasno dvigniti glavo za vdih in uskladiti, 
zaveslaje, gibanje glave ter udarce? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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 DELOVNI LIST - prsno 
 

Metodične enote: PODVODNI CIKEL PRSNO, NADVODNI OBRAT PRSNO IN IZPLAVANJE S PODVODNIM CIKLOM, 
VADBA PRSNEGA NA NADALJEVALNI RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja, torej enako kot je bila prejšnja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna izvesti podvodni zaveslaj do priročenja. 

 Tečajnik-učenec zna med podvodnim ciklom prsno skladno vrniti roke in udariti. 

 Tečajnik-učenec zna med podvodnim ciklom prsno dolgo drseti. 

 Tečajnik-učenec zna med podvodnim ciklom prsno uravnavati globino drsenja s spreminjanjem 
položaja glave 

 Tečajnik-učenec zna po šolskemu štartnemu skoku primerno globoko drseti v prsnem položaju. 

 Tečajnik-učenec spopolni primerno dolg in globok podvodni cikel prsno. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik razume tekmovalna pravila pri podvodnem ciklu prsno. 

 Tečajnik pozna štartna povelja. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja gibov nadvodnega 
obrata, podvodnega cikla prsno, šolskega štartnega skoka in plavalne tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem. 

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: / Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik A Tečajnik B 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
PODVODNI CIKEL PRSNO. Pri prsnem tekmovalna pravila plavalcu dovoljujejo, da po vsakem odrivu od stene izvede podvodni cikel prsno, 
ki je sestavljen iz: 
1. Prvega drsenja. Plavalec se od stene odrine globlje in drsi 0,5 do 1,2 metra pod gladino v iztegnjenem prsnem položaju z glavo med 

vzročenimi rokami.  
2. Podvodnega zaveslaja prsno. Ko se drsenje upočasni, plavalec zavesla ven, nazaj in gor do priročenja. Zaveslaj, ki ima obliko stare 

ključavnice, začne z iztegnjenimi rokami, nato ju pokrči do položaja visokih komolcev in nato iztegne do priročenja. 
3. Drugega drsenja. Po podvodnem zaveslaju plavalec drsi v iztegnjenem prsnem položaju s priročenimi rokami. 
4. Vračanja rok pod gladino in udarca. Ko se hitrost drugega drsenja zmanjša, začne plavalec iz priročenja vračati roke tik pod telesom 

do vzročenja. Pri tem ima dlani zasukane tako, da ustvarjajo čim manjši upor. Med vračanjem rok plavalec udari prsno. V prvem delu 
vračanja rok krči noge in nastavlja stopala, v drugem pa hkrati z iztegnitvijo rok udari prsno. Po udarcu izplava na gladino in nadaljuje 
s plavanjem. 

 
Med podvodnim zaveslajem prsno ima plavalec glavo predklonjeno in je ne premika. Med udarcem jo počasi dviguje in tako nadzoruje 
globino podvodnega cikla prsno. Pravila dovoljujejo le en cikel pod gladino, tako da mora z glavo izplavati na gladino najkasneje ob začetku 
drugega zaveslaja. 

 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s ponavljanjem vaj za učenje 
udarcev in zaveslajev prsno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tečajnik-učenec plava, 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štartni blok: šolski štartni skok; izplavanje s 
podvodnim ciklom. 

 Proti steni: nadvodni obrat prsno; 
izplavanje s podvodnim ciklom. 

 50 metrov prsno s šolskim štartnim 
skokom in nadvodnim obratom prsno. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo izvesti podvodni zaveslaj do 

priročenja in skladno vrniti roke ter udariti? Ali ti je 
uspelo izvesti podvodni cikel prsno z dolgim 
drsenjem, pri čemer si s spreminjanjem položaja 
glave uravnaval globino? Če ne, kakšne težave si 
imel?  

2. Ali ti je po skoku ali obratu uspelo izvesti primerno 
dolg in globok podvodni cikel prsno? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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 DELOVNI LIST – prsno 
 

Metodične enote: UDARCI, ZAVESLAJI, GIBANJE GLAVE IN DIHANJE TER CELOTNA KOORDINACIJA PRSNEGA NA 
NADALJEVALNI RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja. Razdeljeni boste v pare. Tečajnik B bo v vlogi učitelja, 
tečajnik A pa učenca. Oba skupaj izpolnita pripravo. Tečajnik-učitelj bo uro vodil (dajal navodila, pokazal vaje …), 
opazoval bo učenčevo gibanje in mu pomagal pri izpopolnjevanju plavanja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna pri udarcu prsno pokrčiti kolena tako, da dvigne pete k zadnjici. 

 Tečajnik-učenec zna med udarcem prsno imeti stopala v trenutku odriva širše od kolen.  

 Tečajnik-učenec zna polkrožno udariti prsno. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem prsno krčiti in dvigovati komolce. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem prsno z dlanmi voditi gibanje rok. 

 Tečajnik-učenec zna pospeševati zaveslaj prsno. 

 Tečajnik-učenec zna po zaveslaju prsno iztegniti roke med drsenjem. 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem prsno pravočasno dvigniti glavo za vdih. 

 Tečajnik-učenec zna plavati prsno z usklajenimi zaveslaji, gibanjem glave in udarci. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik loči med prsnim na osnovni in nadaljevalni ravni.  

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja plavalne tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: plavalne deske in plovci Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik B Tečajnik A 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
Nadaljevalna, zahtevnejša raven plavanja določene plavalne tehnike temelji na učinkovitejših udarcih in sestavljenih zaveslajih. Njen 
namen je, da plavalcu omogoči premikanje v vodi ob izkoriščanju kombinacije vlečne in vijačne sile. Faze zaveslajev in udarcev so 
poimenovane po sodobnem razumevanju plavalne tehnike.  
 
Pri prsnem se nadaljevalna raven od osnovne razlikuje v položaju telesa (aktivnejše gibanje z boki), v udarcih (ožji položaj kolen, polkrožni 
udarci nazaj) in v zaveslajih (ožji in učinkovitejši zaveslaji z aktivnim gibanjem glave med roke pri drsenju v iztegnjenem položaju).  
 
POLOŽAJ TELESA. Plavalec z aktivnim potapljanjem glave in s polkrožnim udarcem ustvarja rahlo valovito gibanje telesa. Ob krčenju nog 
in zaveslaju tako boke spušča in jih ob udarcu in vračanju rok pod gladino dviguje.  
 
UDARCI. Udarci prsno na nadaljevalni ravni so sonožni pod gladino, potekajo prek petih faz: 

 Krčenje nog - iz drsenja plavalec pokrči noge v kolenih tako, da pete približa zadnjici. Pri tem spusti boke dol do uleknjenega položaja 
telesa. Kolena širi le do širine bokov.  

 Udarec ven - ko se plavalec s petami približa zadnjici, začne nastavljati stopala tako, da jih upogne in zasuka ven. Pri tem gležnje 
potisne toliko ven, da ima stopala v trenutku začetka udarca ven širša od kolen. Nato polkrožno udari ven in nazaj.  

 Udarec dol - ko ima plavalec noge že skoraj iztegnjene, začne ob udarjanju ven in nazaj udarjati še dol. 

 Udarec noter - plavalec konča udarec z gibom noter. Pri tem dvigne tudi boke. 

 Drsenje - plavalec drsi z iztegnjenimi nogami skupaj. 
 
Hitrost udarca se spreminja. Plavalec počasi krči noge in na hitro udarja ven, dol in noter. Vodo odriva s spodnjo stranjo stopal in notranjo 
stranjo goleni. 

 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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ZAVESLAJI. Zaveslaji prsno na nadaljevalni ravni so soročni pod gladino in potekajo prek petih faz: 

 Gib ven - plavalec zavesla ven z iztegnjenimi rokami. Gib ven izvede počasi in sproščeno. 

 Zajemanje vode - plavalec vesla ven mimo bočnih ravnin ramen. Pri tem upogiba dlani ven in nazaj od začetnega položaja, kjer ima 
dlani zasukane dol, do končnega položaja, kjer ima dlani zasukane ven in nazaj. 

 Gib dol - plavalec krči roke v komolcih in polkrožno giba podlahti dol in ven do položaja, ko ima komolce višje od zapestij in dlani. Z 
dlanmi vodi gib dol do položaja visokih komolcev v čelni ravnini ramen. 

 Gib noter - plavalec izvede polkrožno gibanje s podlahtmi noter, medtem ko komolcev ne premika. Dlanem, ki jih približa skupaj pred 
telesom, sledi tudi s komolci.  

 Vračanja rok pod gladino. Ko ima plavalec pred telesom dlani in komolce skupaj, zasuka dlani gor proti gladini in začne iztegovati roke. 
Med iztegovanjem zasuka dlani dol. Roke vrne v začetni položaj z gibanjem pod gladino ali na njej. Hitrost gibanja rok je med vračanjem 
manjša od hitrosti med zaveslajem pod gladino. 

 Drsenje - plavalec po vračanju rok zadrsi v iztegnjenem položaju z glavo med vzročenimi rokami. 
 
Plavalec pospešuje gibanje rok od začetka do zaključka zaveslaja. Vračanje rok pod gladino izvede počasneje in sproščeno. Med zaveslajem 
ima dlani rahlo konkavno in v podaljšku rok. Z njimi vodi gibanje rok. 
 
GIBANJE GLAVE IN DIHANJE. Plavalec med drsenjem v prsnem položaju z glavo med vzročenimi rokami in z obrazom v vodi izdihuje v vodo. 
Ob gibu ven začne dvigovati glavo. Ob gibu noter ima glavo najvišje in vdihuje. Med vračanjem rok pod gladino spušča tudi glavo med roke 
globoko v vodo. Ob drsenju v iztegnjenem položaju z glavo med vzročenimi rokami izdihuje v vodo. 
  
CELOTNA KOORDINACIJA. Plavalec začne zaveslaj iz drsenja v iztegnjenem prsnem položaju na gladini z glavo med vzročenimi rokami. 
Trenutek za tem začne dvigovati glavo in nazadnje še krčiti noge v kolenih. Ob zaključku zaveslaja ima glavo najvišje, stopala nastavljena 
in noge pokrčene ter pripravljene za udarec. Nato sočasno iztegne telo z vračanjem rok pod gladino, spuščanjem glave med roke in z 
udarcem. Po koncu cikla drsi v iztegnjenem prsnem položaju na gladini z glavo med vzročenimi rokami. 
 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

VAJE UDARCEV NA KOPNEM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE ZAVESLAJEV IN GIBANJA GLAVE NA 
KOPNEM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

 Ogrevanje s plavanjem: 

3 dolžine 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 
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GLAVNI DEL 

VAJE UDARCEV V VODI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE ZAVESLAJEV V VODI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE CELOTNE KOORDINACIJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo udariti prsno tako, da si pri krčenju 

kolen dvignil pete k zadnjici? Ali ti je uspelo udariti 
prsno tako, da si imel stopala v trenutku odriva širše 
od kolen? Ali ti je uspelo polkrožno udariti prsno? 
Če ne, kakšne težave si imel?  

2. Ali ti je med zaveslajem prsno uspelo krčiti in 
dvigniti komolce ter z dlanmi voditi gibanje rok? Ali 
ti je uspelo pospeševati zaveslaj prsno? Ali ti je po 
zaveslaju prsno uspelo iztegniti roke med 
drsenjem? Ali ti je med zaveslajem prsno uspelo 
pravočasno dvigniti glavo za vdih in uskladiti, 
zaveslaje, gibanje glave ter udarce? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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 DELOVNI LIST - prsno 
 

Metodične enote: PODVODNI CIKEL PRSNO, NADVODNI OBRAT PRSNO IN IZPLAVANJE S PODVODNIM CIKLOM, 
VADBA PRSNEGA NA NADALJEVALNI RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja, torej enako kot je bila prejšnja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani z gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna izvesti podvodni zaveslaj do priročenja. 

 Tečajnik-učenec zna med podvodnim ciklom prsno skladno vrniti roke in udariti. 

 Tečajnik-učenec zna med podvodnim ciklom prsno dolgo drseti. 

 Tečajnik-učenec zna med podvodnim ciklom prsno uravnavati globino drsenja s spreminjanjem 
položaja glave 

 Tečajnik-učenec zna po šolskemu štartnemu skoku primerno globoko drseti v prsnem položaju. 

 Tečajnik-učenec spopolni primerno dolg in globok podvodni cikel prsno. 

Spoznavni cilji – povezani s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik razume tekmovalna pravila pri podvodnem ciklu prsno. 

 Tečajnik pozna štartna povelja. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja gibov nadvodnega 
obrata, podvodnega cikla prsno, šolskega štartnega skoka in plavalne tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem. 

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: / Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik B Tečajnik A 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
PODVODNI CIKEL PRSNO. Pri prsnem tekmovalna pravila plavalcu dovoljujejo, da po vsakem odrivu od stene izvede podvodni cikel prsno, 
ki je sestavljen iz: 
1. Prvega drsenja. Plavalec se od stene odrine globlje in drsi 0,5 do 1,2 metra pod gladino v iztegnjenem prsnem položaju z glavo med 

vzročenimi rokami.  
2. Podvodnega zaveslaja prsno. Ko se drsenje upočasni, plavalec zavesla ven, nazaj in gor do priročenja. Zaveslaj, ki ima obliko stare 

ključavnice, začne z iztegnjenimi rokami, nato ju pokrči do položaja visokih komolcev in nato iztegne do priročenja. 
3. Drugega drsenja. Po podvodnem zaveslaju plavalec drsi v iztegnjenem prsnem položaju s priročenimi rokami. 
4. Vračanja rok pod gladino in udarca. Ko se hitrost drugega drsenja zmanjša, začne plavalec iz priročenja vračati roke tik pod telesom 

do vzročenja. Pri tem ima dlani zasukane tako, da ustvarjajo čim manjši upor. Med vračanjem rok plavalec udari prsno. V prvem delu 
vračanja rok krči noge in nastavlja stopala, v drugem pa hkrati z iztegnitvijo rok udari prsno. Po udarcu izplava na gladino in nadaljuje 
s plavanjem. 

 
Med podvodnim zaveslajem prsno ima plavalec glavo predklonjeno in je ne premika. Med udarcem jo počasi dviguje in tako nadzoruje 
globino podvodnega cikla prsno. Pravila dovoljujejo le en cikel pod gladino, tako da mora z glavo izplavati na gladino najkasneje ob začetku 
drugega zaveslaja. 

 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s ponavljanjem vaj za učenje 
udarcev in zaveslajev prsno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tečajnik-učenec plava, 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štartni blok: šolski štartni skok; izplavanje s 
podvodnim ciklom. 

 Proti steni: nadvodni obrat prsno; 
izplavanje s podvodnim ciklom. 

 50 metrov prsno s šolskim štartnim 
skokom in nadvodnim obratom prsno. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo izvesti podvodni zaveslaj do 

priročenja in skladno vrniti roke ter udariti? Ali ti je 
uspelo izvesti podvodni cikel prsno z dolgim 
drsenjem, pri čemer si s spreminjanjem položaja 
glave uravnaval globino? Če ne, kakšne težave si 
imel?  

2. Ali ti je po skoku ali obratu uspelo izvesti primerno 
dolg in globok podvodni cikel prsno? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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 DELOVNI LIST - hrbtno 
 

Metodične enote: ZAVESLAJI HRBTNO NA NADALJEVALNI RAVNI, PODVODNI OBRAT HRBTNO - VZDOLŽNO 
OBRAČANJE, PREČNO OBRAČANJE, PODVODNI OBRATI HRBTNO STRAN OD STENE 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja. Razdeljeni boste v pare. Tečajnik A bo v vlogi učitelja, 
tečajnik B pa učenca. Oba skupaj izpolnita pripravo. Tečajnik-učitelj bo uro vodil (dajal navodila, pokazal vaje …), 
opazoval bo učenčevo gibanje in mu pomagal pri izpopolnjevanju plavanja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem hrbtno pri gibu gor z dlanjo prehiteti komolec. 

 Tečajnik-učenec zna zaključiti zaveslaj hrbtno z gibom dol.  

 Tečajnik zna prenesti roko nad gladino med vzdolžnim obračanjem pri nadvodnem obratu hrbtno 
(učenec). 

 Tečajnik-učenec zna izvesti simetričen zaveslaj ob začetku prečnega obračanja. 

 Tečajnik-učenec se zna simetrično prečno obrniti. 

 Tečajnik-učenec zna med prečnim obračanjem aktivno gibati roke. 

 Tečajnik-učenec se zna pravočasno odpreti v hrbtnem položaju.  

Spoznavna cilja – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik loči med zaveslajem hrbtno na osnovni in nadaljevalni ravni.  

 Tečajnik razume večjo učinkovitost podvodnega obrata hrbtno v primerjavi z nadvodnim. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja plavalne tehnike 
in vzdolžnega ter prečnega obračanja pri podvodnemu obratu hrbtno. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: bazenska proga, kamni Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik A Tečajnik B 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
Nadaljevalna, zahtevnejša raven plavanja določene plavalne tehnike temelji na učinkovitejših udarcih in sestavljenih zaveslajih. Njen 
namen je, da plavalcu omogoči premikanje v vodi ob izkoriščanju kombinacije vlečne in vijačne sile. Faze zaveslajev in udarcev so 
poimenovane po sodobnem razumevanju plavalne tehnike.  
 
Pri hrbtnem se nadaljevalna raven od osnovne razlikuje le v zaveslajih. Zaveslaji z iztegnjeno roko se izpopolnijo v sestavljene zaveslaje z 
učinkovitejšim krčenjem rok pod gladino. 
 
ZAVESLAJI. Zaveslaji hrbtno na nadaljevalni ravni so izmenični. Plavalec vesla, tako da ima kot med rokami 180°. 

 Vbod roke v vodo. Plavalec iztegnjeno roko vbode z mezincem v vodo pred glavo v bočni ravnini ramena. 

 Zajemanje vode. Plavalec giba dlan naprej, dol in ven. 

 Gib dol. Plavalec zavesla dol in ven do kota 30° med gladino in zaročeno roko. Pri tem suka telo tako, da ob vbodu roke potopi tudi 
ramo na strani veslajoče roke.  

 Gib gor. Plavalec krči roko v komolcu tako, da z dlanjo prehiteva komolec in jo giblje polkrožno gor, nazaj in noter. Zaveslaj gor je 
končan, ko ima roko pokrčeno v komolcu za približno 90°. Dlan ima tik pod gladino v čelni ravnini ramen (dlan, komolec in rame so v 
isti ravnini). Ramo veslajoče roke ima globoko v vodi (ramo vračajoče roke ima visoko iz vode).  

 Gib dol. Plavalec giba roko polkrožno dol in nazaj. Gib dol plavalec konča ob stegnu, ko ima roko iztegnjeno in globoko pod telesom 
ter dlan zasukano dol. Suka tudi telo tako, da dvigne ramo iz vode. Roko zasuka na palec in jo izvleče s palcem naprej iz vode.  

 Vračanje roke nad gladino. Plavalec vrača iztegnjeno roko nad gladino v bočni ravnini ramena tako, da jo pred telesom zasuka na 
mezinec. Roko vrača sproščeno in na hitro. Ramo vračajoče roke ima visoko iz vode (ramo veslajoče roke ima globoko v vodi). 

 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Obračanje pri PODVODNEM OBRATU HRBTNO je sestavljeno iz:  

 Vzdolžnega obračanja. Plavalec se obrne v prsni položaj, tako da vračajočo roko priključi vzročeni roki.  

 Prečnega obračanja. Plavalec se predkloni, tako da hkrati zavesla pod telo in upogne glavo h kolenom. Hkrati izvede tudi udarec delfin. 
Začetni zaveslaj lahko naredi soročno ali vzročeno-priročeno. Ko dvigne noge iz vode, jih čim bolj pokrči. Med prečnim obračanjem si 
pomaga s soročnim kroženjem podlahti in dlani. Ko začuti, da je v hrbtnem položaju, na hitro iztegne roke in noge. 

 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Kopno, ob steni: stoja; zaveslaji hrbtno z 
eno roko; druga priročena.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udarci hrbtno; priročeno. 

 Udarci hrbtno; priročeno; z vzdolžnim 
sukanjem. 

 Udarci hrbtno; vzročeno. 

 Udarci hrbtno; predročeno-priročeno. 

3 dolžine 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

VAJE ZAVESLAJEV V VODI 
 
 
 
 
 
 
 

 Plitvina: v paru; zaveslaji hrbtno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hrbtno.  

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

GLAVNI DEL 

VAJE PREČNEGA OBRAČANJA 

 Plitvina: preval naprej; s pomočjo dveh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE VZDOLŽNEGA IN PREČNEGA 
OBRAČANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kravl; polovični preval naprej. 
 Hrbtno: vzdolžno obračanje; polovični 

preval naprej.  

 

Tečajnik-učenec vadi v 
plitvem delu bazena. 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je med zaveslajem hrbtno pri gibu gor uspelo z 

dlanjo prehiteti komolec? Ali ti je uspelo zaključiti 
zaveslaj hrbtno z gibom dol? Če ne, kakšne težave 
si imel? 

2. Ali ti je uspelo izvajati simetričen zaveslaj in se 
simetrično prečno obrniti? Ali ti je med prečnim 
obračanjem uspelo aktivno gibati roke? Ali se ti je 
uspelo pravočasno odpirati v hrbtnem položaju? Če 
ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST - hrbtno 
 

Metodične enote: PODVODNI OBRAT HRBTNO, ŠTARTNI SKOK HRBTNO, VADBA HRBTNEGA NA NADALJEVALNI 
RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki praktikuma, torej enako kot je bila prejšnja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna pravočasno začeti podvodni obrat hrbtno. 

 Tečajnik-učenec zna po podvodnemu obratu hrbtno primerno dolgo in globoko drseti ter izplavati na 
gladino z udarci hrbtno. 

 Tečajnik-učenec zna pri štartnem skoku hrbtno iz začetnega položaja dvigniti težišče telesa. 

 Tečajnik-učenec zna pri štartnem skoku hrbtno zamahniti z rokami v vzročenje in z glavo nazaj. 

 Tečajnik-učenec zna pri štartnem skoku hrbtno doseči uleknjen položaj telesa med letom 

 Tečajnik-učenec zna po štartnem skoku hrbtno primerno globoko drseti in hitro izplavati na gladino z 
udarci hrbtno. 

Spoznavni cilji – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik pozna pomen podvodnega obrata hrbtno pri tekmovalnem plavanju. 

 Tečajnik pozna štartna povelja. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja vzdolžnega, 
prečnega obračanja pri podvodnemu obratu hrbtno, štartnega skoka hrbtno in plavalne tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: kamni Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik A Tečajnik B 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
PODVODNI OBRAT HRBTNO. Plavalec plava hrbtno in se z zadnjim zaveslajem pred steno obrne v prsni položaj. Do primerne oddaljenosti 
od stene drsi brez udarcev in zaveslajev (vzdolžno obračanje). Nato izvede: 

 Prečno obračanje. 

 Odriv. Plavalec se sonožno odrine pravokotno od stene v hrbtnem položaju pod gladino z vzročenimi rokami. 

 Drsenje pod gladino. Plavalec drsi pod gladino v hrbtnem položaju z vzročenimi rokami.  

 Izplavanje na gladino. Ko se hitrost drsenja zmanjša na hitrost plavanja, plavalec z udarci hrbtno ali delfin izplava na gladino v hrbtnem 
položaju z vzročenimi rokami in začne s plavanjem. 

 
ŠTARTNI SKOK HRBTNO.  

 Začetni položaj. Na pisk s piščalko skoči plavalec v vodo in se postavi prečno proti steni. Z iztegnjenimi rokami se prime za ročke 
štartnega bloka. Noge pokrči tako, da ima stopala na steni tik pod gladino, razmaknjena na širino bokov. Na znak »na svoja mesta« 
pokrči roke in tako dvigne težišče telesa. Glavo predkloni in čaka na zvočni signal. 

 Zamah z rokami in glavo ter rušenje ravnotežnega položaja. Na štartni signal se plavalec z rokami odrine od ročk in soročno zamahne 
z iztegnjenimi rokami skozi odročenje ali predročenje v vzročenje. Skladno zamahne tudi z glavo nazaj. 

 Odriv. Plavalec se ekscentrično odrine skladno s koncem giba z rokami in glavo. 

 Let. Plavalec je uleknjen, roke ima vzročene in glavo zaklonjeno med njimi, kar mu dviguje boke.  

 Prehod v vodo. Plavalec preide v vodo najprej z rokami. Nato sledijo glava, ki je med rokami, ramena, boka in nazadnje še kolena in 
gležnji.  

 Drsenje pod gladino. Plavalec drsi v hrbtnem položaju pod gladino. Med drsenjem je iztegnjen z glavo med vzročenimi rokami. 

 Izplavanje na gladino. Ko se hitrost drsenja pod gladino zmanjša na hitrost plavanja, plavalec z udarci hrbtno ali delfin izplava na 
gladino v hrbtnem položaju z vzročenimi rokami in začne s plavanjem. 

 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 Hrbtno; vzdolžno obračanje. 

 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

VAJE PODVODNEGA OBRATA HRBTNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE ŠTARTNEGA SKOKA HRBTNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štartni blok: štartni skok hrbtno; izplavanje 
z udarci hrbtno. 

 50 metrov hrbtno s štartnim skokom in 
podvodnim obratom hrbtno. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
plitvem delu bazena. 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo pravočasno začeti podvodni obrat 

hrbtno? Ali ti je po podvodnemu obratu hrbtno 
uspelo primerno dolgo in globoko drseti ter 
izplavati na gladino z udarci hrbtno? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

2. Ali ti je pri štartnem skoku hrbtno uspelo dvigniti 
težišče telesa? Ali ti je uspelo zamahniti z rokami do 
vzročenja in z glavo nazaj? Ali ti je uspelo doseči 
uleknjen položaj telesa med letom? Ali ti je po 
štartnem skoku hrbtno uspelo primerno globoko 
drseti in izplavati na gladino z udarci hrbtno? Če ne, 
kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

 DELOVNI LIST - hrbtno 
 

Metodične enote: ZAVESLAJI HRBTNO NA NADALJEVALNI RAVNI, PODVODNI OBRAT HRBTNO - VZDOLŽNO 
OBRAČANJE, PREČNO OBRAČANJE, PODVODNI OBRATI HRBTNO STRAN OD STENE 

Ura bo organizirana v obliki vrstniškega poučevanja. Razdeljeni boste v pare. Tečajnik B bo v vlogi učitelja, 
tečajnik A pa učenca. Oba skupaj izpolnita pripravo. Tečajnik-učitelj bo uro vodil (dajal navodila, pokazal vaje …), 
opazoval bo učenčevo gibanje in mu pomagal pri izpopolnjevanju plavanja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna med zaveslajem hrbtno pri gibu gor z dlanjo prehiteti komolec. 

 Tečajnik-učenec zna zaključiti zaveslaj hrbtno z gibom dol.  

 Tečajnik zna prenesti roko nad gladino med vzdolžnim obračanjem pri nadvodnem obratu hrbtno 
(učenec). 

 Tečajnik-učenec zna izvesti simetričen zaveslaj ob začetku prečnega obračanja. 

 Tečajnik-učenec se zna simetrično prečno obrniti. 

 Tečajnik-učenec zna med prečnim obračanjem aktivno gibati roke. 

 Tečajnik-učenec se zna pravočasno odpreti v hrbtnem položaju.  

Spoznavna cilja – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik loči med zaveslajem hrbtno na osnovni in nadaljevalni ravni.  

 Tečajnik razume večjo učinkovitost podvodnega obrata hrbtno v primerjavi z nadvodnim. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja plavalne tehnike 
in vzdolžnega ter prečnega obračanja pri podvodnemu obratu hrbtno. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: bazenska proga, kamni Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik B Tečajnik A 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
Nadaljevalna, zahtevnejša raven plavanja določene plavalne tehnike temelji na učinkovitejših udarcih in sestavljenih zaveslajih. Njen 
namen je, da plavalcu omogoči premikanje v vodi ob izkoriščanju kombinacije vlečne in vijačne sile. Faze zaveslajev in udarcev so 
poimenovane po sodobnem razumevanju plavalne tehnike.  
 
Pri hrbtnem se nadaljevalna raven od osnovne razlikuje le v zaveslajih. Zaveslaji z iztegnjeno roko se izpopolnijo v sestavljene zaveslaje z 
učinkovitejšim krčenjem rok pod gladino. 
 
ZAVESLAJI. Zaveslaji hrbtno na nadaljevalni ravni so izmenični. Plavalec vesla, tako da ima kot med rokami 180°. 

 Vbod roke v vodo. Plavalec iztegnjeno roko vbode z mezincem v vodo pred glavo v bočni ravnini ramena. 

 Zajemanje vode. Plavalec giba dlan naprej, dol in ven. 

 Gib dol. Plavalec zavesla dol in ven do kota 30° med gladino in zaročeno roko. Pri tem suka telo tako, da ob vbodu roke potopi tudi 
ramo na strani veslajoče roke.  

 Gib gor. Plavalec krči roko v komolcu tako, da z dlanjo prehiteva komolec in jo giblje polkrožno gor, nazaj in noter. Zaveslaj gor je 
končan, ko ima roko pokrčeno v komolcu za približno 90°. Dlan ima tik pod gladino v čelni ravnini ramen (dlan, komolec in rame so v 
isti ravnini). Ramo veslajoče roke ima globoko v vodi (ramo vračajoče roke ima visoko iz vode).  

 Gib dol. Plavalec giba roko polkrožno dol in nazaj. Gib dol plavalec konča ob stegnu, ko ima roko iztegnjeno in globoko pod telesom 
ter dlan zasukano dol. Suka tudi telo tako, da dvigne ramo iz vode. Roko zasuka na palec in jo izvleče s palcem naprej iz vode.  

 Vračanje roke nad gladino. Plavalec vrača iztegnjeno roko nad gladino v bočni ravnini ramena tako, da jo pred telesom zasuka na 
mezinec. Roko vrača sproščeno in na hitro. Ramo vračajoče roke ima visoko iz vode (ramo veslajoče roke ima globoko v vodi). 

 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

Obračanje pri PODVODNEM OBRATU HRBTNO je sestavljeno iz:  

 Vzdolžnega obračanja. Plavalec se obrne v prsni položaj, tako da vračajočo roko priključi vzročeni roki.  

 Prečnega obračanja. Plavalec se predkloni, tako da hkrati zavesla pod telo in upogne glavo h kolenom. Hkrati izvede tudi udarec delfin. 
Začetni zaveslaj lahko naredi soročno ali vzročeno-priročeno. Ko dvigne noge iz vode, jih čim bolj pokrči. Med prečnim obračanjem si 
pomaga s soročnim kroženjem podlahti in dlani. Ko začuti, da je v hrbtnem položaju, na hitro iztegne roke in noge. 

 

Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Kopno, ob steni: stoja; zaveslaji hrbtno z 
eno roko; druga priročena.  

 
 
 
 
 
 
 
 

5 minut 
Pari vadijo na bazenski 
ploščadi. 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Udarci hrbtno; priročeno. 

 Udarci hrbtno; priročeno; z vzdolžnim 
sukanjem. 

 Udarci hrbtno; vzročeno. 

 Udarci hrbtno; predročeno-priročeno. 

3 dolžine 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

VAJE ZAVESLAJEV V VODI 
 
 
 
 
 
 
 

 Plitvina: v paru; zaveslaji hrbtno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hrbtno.  

 

Tečajnik-učenec vadi v 
vodi. Tečajnik-učitelj ga 
spremlja na kopnem s 
premikanjem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 
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delovni zvezek vaj usposabljanja za naziv Učitelj plavanja 

GLAVNI DEL 

VAJE PREČNEGA OBRAČANJA 

 Plitvina: preval naprej; s pomočjo dveh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE VZDOLŽNEGA IN PREČNEGA 
OBRAČANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kravl; polovični preval naprej. 
 Hrbtno: vzdolžno obračanje; polovični 

preval naprej.  

 

Tečajnik-učenec vadi v 
plitvem delu bazena. 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je med zaveslajem hrbtno pri gibu gor uspelo z 

dlanjo prehiteti komolec? Ali ti je uspelo zaključiti 
zaveslaj hrbtno z gibom dol? Če ne, kakšne težave 
si imel? 

2. Ali ti je uspelo izvajati simetričen zaveslaj in se 
simetrično prečno obrniti? Ali ti je med prečnim 
obračanjem uspelo aktivno gibati roke? Ali se ti je 
uspelo pravočasno odpirati v hrbtnem položaju? Če 
ne, kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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 DELOVNI LIST - hrbtno 
 

Metodične enote: PODVODNI OBRAT HRBTNO, ŠTARTNI SKOK HRBTNO, VADBA HRBTNEGA NA NADALJEVALNI 
RAVNI 

Ura bo organizirana v obliki praktikuma, torej enako kot je bila prejšnja. 

Cilji: 

Spoznavni cilji – povezani gibalnimi vsebinami 

 Tečajnik-učenec zna pravočasno začeti podvodni obrat hrbtno. 

 Tečajnik-učenec zna po podvodnemu obratu hrbtno primerno dolgo in globoko drseti ter izplavati na 
gladino z udarci hrbtno. 

 Tečajnik-učenec zna pri štartnem skoku hrbtno iz začetnega položaja dvigniti težišče telesa. 

 Tečajnik-učenec zna pri štartnem skoku hrbtno zamahniti z rokami v vzročenje in z glavo nazaj. 

 Tečajnik-učenec zna pri štartnem skoku hrbtno doseči uleknjen položaj telesa med letom 

 Tečajnik-učenec zna po štartnem skoku hrbtno primerno globoko drseti in hitro izplavati na gladino z 
udarci hrbtno. 

Spoznavni cilji – povezana s teoretičnimi vsebinami 

 Tečajnik pozna pomen podvodnega obrata hrbtno pri tekmovalnem plavanju. 

 Tečajnik pozna štartna povelja. 

 Tečajnik-učitelj zna na hitro analizirati plavanje s pravilnim zaporedjem opazovanja vzdolžnega, 
prečnega obračanja pri podvodnemu obratu hrbtno, štartnega skoka hrbtno in plavalne tehnike. 

 Tečajnik-učitelj se je sposoben hitro odločiti za ustrezne vaje za popravljanje napak, ki so se pojavile 
med plavanjem.  

 Tečajnik-učitelj se spopolnjuje v podajanju povratnih informacij. 

Prevladujoče učne oblike: frontalna (delo v paru) Prevladujoče učne metode: razlaga, prikaz 

Športni pripomočki: kamni Učni pripomočki: prenosni telefon 

 

Tečajnik B Tečajnik A 

Učitelj:______________________ Učenec:______________________ 

 

PRIPRAVA NA URO → Skupaj izpolnita metodično in količinsko pripravo. 

 

Snovna priprava 
PODVODNI OBRAT HRBTNO. Plavalec plava hrbtno in se z zadnjim zaveslajem pred steno obrne v prsni položaj. Do primerne oddaljenosti 
od stene drsi brez udarcev in zaveslajev (vzdolžno obračanje). Nato izvede: 

 Prečno obračanje. 

 Odriv. Plavalec se sonožno odrine pravokotno od stene v hrbtnem položaju pod gladino z vzročenimi rokami. 

 Drsenje pod gladino. Plavalec drsi pod gladino v hrbtnem položaju z vzročenimi rokami.  

 Izplavanje na gladino. Ko se hitrost drsenja zmanjša na hitrost plavanja, plavalec z udarci hrbtno ali delfin izplava na gladino v hrbtnem 
položaju z vzročenimi rokami in začne s plavanjem. 

 
ŠTARTNI SKOK HRBTNO.  

 Začetni položaj. Na pisk s piščalko skoči plavalec v vodo in se postavi prečno proti steni. Z iztegnjenimi rokami se prime za ročke 
štartnega bloka. Noge pokrči tako, da ima stopala na steni tik pod gladino, razmaknjena na širino bokov. Na znak »na svoja mesta« 
pokrči roke in tako dvigne težišče telesa. Glavo predkloni in čaka na zvočni signal. 

 Zamah z rokami in glavo ter rušenje ravnotežnega položaja. Na štartni signal se plavalec z rokami odrine od ročk in soročno zamahne 
z iztegnjenimi rokami skozi odročenje ali predročenje v vzročenje. Skladno zamahne tudi z glavo nazaj. 

 Odriv. Plavalec se ekscentrično odrine skladno s koncem giba z rokami in glavo. 

 Let. Plavalec je uleknjen, roke ima vzročene in glavo zaklonjeno med njimi, kar mu dviguje boke.  

 Prehod v vodo. Plavalec preide v vodo najprej z rokami. Nato sledijo glava, ki je med rokami, ramena, boka in nazadnje še kolena in 
gležnji.  

 Drsenje pod gladino. Plavalec drsi v hrbtnem položaju pod gladino. Med drsenjem je iztegnjen z glavo med vzročenimi rokami. 

 Izplavanje na gladino. Ko se hitrost drsenja pod gladino zmanjša na hitrost plavanja, plavalec z udarci hrbtno ali delfin izplava na 
gladino v hrbtnem položaju z vzročenimi rokami in začne s plavanjem. 

 
 
 
 

Ime in priimek:_____________________, datum:____________ 
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Zgradba ure 
Metodična  

priprava 
Količinska 
priprava 

Organizacijska 
priprava 

PRIPRAVLJALNI DEL 

 Ogrevanje s plavanjem: 
 
 
 
 
 
 
 
 Hrbtno; vzdolžno obračanje. 

 

Tečajnik-učenec plava, 
tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem s premikanjem 
ob robu bazena. 

GLAVNI DEL 

VAJE PODVODNEGA OBRATA HRBTNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAJE ŠTARTNEGA SKOKA HRBTNO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Štartni blok: štartni skok hrbtno; izplavanje 
z udarci hrbtno. 

 50 metrov hrbtno s štartnim skokom in 
podvodnim obratom hrbtno. 

 

Tečajnik-učenec vadi v 
plitvem delu bazena. 
Tečajnik-učitelj ga spremlja 
na kopnem ob robu 
bazena. Za predvajanje 
posnetkov vaj in snemanje 
plavanja uporabi prenosni 
telefon. 

SKLEPNI DEL 
 Učitelj na hitro analizira uro (poučevanje 

tečajnikov-učiteljev in plavanje tečajnikov-
učencev) in napove vsebino naslednje. 

3 minute Tečajniki sedijo na tribuni. 

 

ANALIZA URE → Preberi vprašanja in zapiši odgovore na hrbtno stran lista. 

Tečajnik-učitelj:  
1. Kako uspešno si opazoval učenčevo plavanje? Ali ti 

je uspelo hitro analizirati plavanje in se odločiti za 
ustrezne vaje? Če ne, kakšne težave si imel? 

2. Kako si bil zadovoljen z izvedbo ure? Kaj bi naredil 
drugače?  

3. Ali si si izmislil kakšno novo vajo? 

Tečajnik-učenec:  
1. Ali ti je uspelo pravočasno začeti podvodni obrat 

hrbtno? Ali ti je po podvodnemu obratu hrbtno 
uspelo primerno dolgo in globoko drseti ter 
izplavati na gladino z udarci hrbtno? Če ne, kakšne 
težave si imel? 

2. Ali ti je pri štartnem skoku hrbtno uspelo dvigniti 
težišče telesa? Ali ti je uspelo zamahniti z rokami do 
vzročenja in z glavo nazaj? Ali ti je uspelo doseči 
uleknjen položaj telesa med letom? Ali ti je po 
štartnem skoku hrbtno uspelo primerno globoko 
drseti in izplavati na gladino z udarci hrbtno? Če ne, 
kakšne težave si imel? 

3. Ali je tečajnik-učitelj uporabil primerne vaje in ti dal 
dobro povratno informacijo o izvedbi? Kaj bi naredil 
drugače? 
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