
ROLANJE 

Tudi letos so bili predšolski otroci deležni tečaja rolanja. Tako kot ponavadi smo 

začeli z naštevanjem zaščitne opreme. Nadaljevali smo z vrstnim redom 

oblačenja zaščitne opreme. Samostojnost je velik del tečaja, zato prvi dan traja 

kar nekaj časa preden smo dejansko na rolerjih       

 

Ko si nadenemo opremo, se je potrebno ogreti. Gimnastične vaje, hodimo kot 

miške, račke in medvedi, da dobimo občutek za rolerje in da prenašamo težo z 

ene noge na drugo za vedno dalj časa. 

 



Pomemben del rolanja je tudi padanje; tudi to je treba znati       

 

Ko pademo, se najprej spremenimo v kužke       

 



Nato v žabe…. 

 

Potem pa počasi vstanemo. Zelo pomembno je, da imamo pri rolanju težišče vedno 

spredaj; tam imamo vso zaščitno opremo. Če se držimo nazaj, pademo nazaj; na 

zadnjici pa nimamo ščitnikov      Preizkus znanja na preprostem poligonu mi 

pokaže, kaj vse se moramo naučiti. 

 



Za konec se igramo igrico…pobiranje žogic. Z igricami se otroci sprostijo, ne 

razmišljajo o svojem gibanju in se zato premikajo bolj sproščeno. Ko postanejo 

noge utrujene, se začnejo padci in takrat je čas za zaključek. 

 

V naslednjih dneh smo se prav tako pripravljali na rolanje, ogrevali, igrali igrico 

pobiranja žog, Črnega moža, delali vaje za zaustavljanje in se potem igrali še 

igrico semafor. 

 



Ko je zelena luč, se odpraviš in ko je rdeča luč se ustaviš, tako kot smo se 

naučili. Ko si ustavljen, prešteješ do tri       

 

Postavljamo si različne poligone za vajo že naučenih veščin. Na koncu pa 

pomagamo pospraviti rekvizite. 

 



Zadnji dan pa naredimo malo daljši poligon, kjer se večkrat preizkusimo. Vse 

deklice so prejele diplomo predvsem za vztrajnost in samostojnost. Seveda so 

razlike med deklicami, ampak najbolj pomembno je, da vztrajamo in napredujemo 

vsak po svojih zmožnostih. Pomembno je tudi to, da se obnašamo športno in 

pomagamo prijateljem v nesreči. 

 

 



 

Nekatere imajo že več znanja in so na rolerjih ostale dlje, da so prosto rolale, se 

lovile, pobirale žogice       Za nami je še en uspešen tečaj, deklice pa naj seveda 

nadaljujejo z rolanjem       

 

Neja Marguč 



 


