
• Kolebnico raztegni na 
tla. Služila ti bo za črto. 

• Spomni se vaj, ki smo 
jih na črtah izvajali na 
igrišču: poskoki križno -
narazen, tek škarjice, 
tek bočno s prehodom 
črte naprej – nazaj, 
bočni preskoki sonožno 
in po eni nogi … 

• Vse vaje izvedi v gibanju 
v obe smeri (D in L oz. 
naprej in nazaj).

• S kolebnico na ¼:

• iz sedečega položaja s skrčenimi nogami 20 x 
preidi v polsedeči položaj s stegnjenimi 
nogami, pri čemer kolebnico izmenično 
prenašaj pod in nad noge.

• Leže na trebuhu naredi 20 zaklonov s kolebnico 

• Kolebnico na 1/2 položi na tla in naredi 
preskoke naprej – nazaj, bočno, oboje sonožno 
in po eni nogi po 20 x. 

• Kolebnico prepogni na 
četrtino in jo z iztegnjenimi 
rokami primi za oba konca. 

• Naredi vse vaje, ki se jih 
spomniš (predročenje → 
vzročenje → zaročenje, 
zaklon → predklon, 
nihanje v predklonu,  
zasuki trupa, odkloni …)

• Sedi in s kolebnico „zapni“ 
prste na nogah ter vleci k 
sebi, da raztegneš zadnjo 
ložo.

• Zdaj z rokami v 
predročenju naredi 
izpadne korake v vse 
smeri. 

• Osnovni skok: 1 minuto skači sonožno, z 
medskokom ali brez njega.

• Tek: 1 min teci in pri tem preskakuj 
kolebnico. Tek lahko izvajaš nizko, z 
nogami nazaj ali naprej. Če se odločiš za 
noge naprej, poskusi kolena dvigovati 
višje kot pri visokem skipingu. Kolebnico 
lahko vrtiš  z normalnim ritmom ali pa 
počasi, z medskoki.

• Jumping Jack: 30 s poskakuj narazen in 
skupaj, pri tem pa vrti kolebnico. Začni z 
nekaj osnovnimi skoki, nato pa čez 
kolebnico skači tako, da na tla izmenično 
doskočiš z nogami v razkoraku in z 
nogami skupaj.

• Škarjice. Pri tem načinu skakanja en skok 
skoči z desno nogo naprej in z levo nazaj, 
pri drugem skoku pa zamenjaj nogi. 
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Če nimaš 
kolebnice, poišči 
primerno vrv; 
lahko jo narediš 
tudi iz starih 
ostankov blaga, ki 
jih zvežeš., do 
primerne dolžine. 


