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POROČILO: Predavanje teorija in praksa Metoda 1000 gibov 

 

Predavanje je namenjeno novim in starim članom društva Šola zdravja. Opazili smo, da je potrebno 

redno izobraževanje naših članov, saj s tem zagotavljamo kakovostno in pravilno izvedbo vaj. Za nove 

člane je pomembno, da dobijo vpogled v posamezne vaje in čemu je posamezna vaja namenjena. 

Članom, ki že več let vadijo Metodo 1000 gibov, pa je priporočeno da informacije redno obnavljajo, 

saj nekateri vodijo jutranjo telovadbo in so najpomembnejši člen prenosa informacij na svojo 

skupino. 

Predavanje začnemo z nekaj teorije o raziskavah in zadnjih ugotovitev glede gibanja, razlogi za 

umrljivost, debelost in sladkorna bolezen, kakovostno staranje, definicija starosti, samostojnost, 

vadba moči, kinestetični kvocient in smernice društva Šola zdravja za prihodnost. Nadaljujemo z 

razlago kaj se dogaja v telesu med samo vadbo. Poudarek je na fasciji, ki ima pomembno vlogo pri 

učenju motoričnih vzorcev, pogledamo si še druge značilnosti fascij, tudi v povezavi z notranjimi 



organi in čustvi. Na koncu damo pozornost še pravilnemu dihanju. Prvi del traja 75 min, sledi kratek 

odmor. 

Sledi drugi del predavanja, ki je razdeljen na dva dela in je bolj praktičen, namenjen spoznavanju in 

učenju pravilne izvedbe vaj. Člani najprej sami demonstrirajo in razložijo posamezno vajo. Moja vloga 

je dopolnitev in popravljanje, razlaga posamezne vaje. Pomembno je, da člani sami začutijo katera 

mišica se pri posamezni vaji uporablja. Po 70 minutah sledi daljši odmor za malico, nato nadaljujemo 

z drugim delom vaj, zaključek in povzetek najpomembnejših dejstev, sklepna beseda ter podelitev 

potrdil, skupaj 70 min. 

Predavanje  je del nacionalnega programa Slovenija v gibanju/Aktivno staranje, ki ga izvaja Športna 

Unija Slovenije in združuje vse športno-rekreativne prireditve in redne vadbe po Sloveniji. 

Predavanje je izvedeno po priporočilih NIJZ. 

 

Andraž Purger, prof. šp. vzg. 

l.r. 

 

 

 

https://www.slovenijavgibanju.si/

