
                                                                Vježbe za stopala 

 

Dragi moji sportaši, ovi zadatci su jako  dobri za vaša mala stopala, ali prije nego krenemo na igru moramo zagrijati naša 

stopala. Pokušajte  bosi, biti će vam puno lakše i zanimljivije. Jeste li skinuli čarape? Što čekate? Možete pustiti i neku 

glazbu, bit će još zanimljivije. 

1. hodajte na prstima 20 koraka 

2. hodajte na petama, sa savijenim prstima, 20 koraka 

3. hodajte na unutarnjem dijelu stopala 20 koraka 

4. hodajte na vanjskom dijelu stopala 20 koraka 

Bravo!  Zadatak ispunjatak!  Vi znate brojati do 20. Idemo dalje s vježbanjem. 

 

Za sljedeće vježbe potrebni su vam sljedeći rekviziti: loptica za tenis ili neka slična, ako nemate - može i veća lopta, 

kamenčići, pikule, vaše malene čarape, papuče, papir, olovka… Sve navedeno bi trebali pronaći u vašem domu. Krenimo 

s vježbanjem. Kako se ne bi umorili sjednite i udobno se smjestite na stolac, fotelju ili kauč, po tvom zboru! Nadam se 

da si pripremili sve potrebne materijale. 

1. Uzmite lopticu. Stavite stopalo na lopticu i masirajte stopalo lopticom naprijed – nazad, lijevo - desno, prvo jedno 

stopalo pa drugo te kružnim pokretima. Neka se loptici zavrti u glavi. Ako nemate malu lopticu iste vježbe možete 

napraviti s velikom loptom i obim stopalima na lopti istovremeno! Bravo jer je lopta veća i stanu obje noge na 

nju! 

 

 

2. Sada kada smo dobro izmasirali naša stopala krećemo s igrom. Uzmite jednu zdjelicu, nekoliko pikula i plastičnih 

čepova. Ako ih nemate - zamijenite čepove kamenčićima, lego kockicama… a pikule npr. kuglicama od papira 

koje ste prethodno napravili.  Pokušajte uhvatiti nožnim prstima vaše stvari (pikule,  čepove, kamenčiće…) i 

ubaciti ih u zdjelicu. Prvo koristite jedno stopalo a nakon toga istu vježbu ponovite drugim stopalom. 

 

U igru uključite roditelje, neka vam štopericom mjere vrijeme potrebno da ubacite sve stvari u zdjelicu desnom nogom 

a zatim lijevom. Hm, koja će noga biti brža? Možete uključiti i brata, sestru i roditelje pa se možete međusobno natjecati. 



Zapišite rezultate od svakog natjecatelja. Provjerite tko će prvi napuniti zdjelicu. Ja navijam za tebe. Too. Ajmo još malo. 

Bravoo! 

 

3. Nakon smijeha iz prethodne igre zaslužili ste popiti malo vode. Ponovno se udobno smijestite, uzmite svoje 

čarape, stavi ih na pod i pokušaj ih podići s tla i premjestiti preko suprotnog stopala. Isto učini i s drugim 

stopalom.  

4. Igra s čarapama nije gotova. Ne, ne, ne. Vrati čarapu na pod, ispred sebe, tako da je čarapa rastegnuta i da 

prstima dotičeš samo vrh čarape. Podigni stopalo tako da je peta čvrsto prilijepljena za podlogu i nožnim prstima 

pokušaj povući čarapu prema sebi (izgužvati čarapu). Kod ove vježbe je bitno da se stopalo, odnosno peta, ne 

pomiče – potrebno je pomicati samo prstiće. Na slici je prikazana  ista vježba s ručnikom, ne daj se zbuniti. 

 
5. Jao, pa još niste pospremili svoje čarape. Nožnim prstićima podignite čarapu i stavite je u svoju papuču. Pazite, 

desnu čarapu stavite u desnu papuču a lijevu čarapu u lijevu papuču. Ha ha ha, a kako znaš koja je lijeva a koja 

desna čarapa? Kada ste pospremili čarape u svoje papuče, podignite nožnim prstićima papuču i pospremite 

papuče na svoje mjesto. Izvrsno! 

6. A sada, zato što ste marljivo vježbali i ispunili sve zadatke, popijte čašu vode i krenite na posljednji zadatak, 

nakon čega slijedi nagrada. Uzmite  jedan prazan papir i stavite ga na pod ispred sebe. Uzmite olovku i primite 

je nožnim prstima. Nogom nacrtajte nešto po tvom izboru. Krenite s nečim jednostavnim, npr. kućom ili 

cvijetom, možete nacrtati i sunce, prepustite se mašti. Što više to bolje. Kladim se da će radovi biti jako smiješni. 

Pogotovo ako pokušaš isto to nacrtati i drugom nogom.  

 

 

Tvoja nagrada - možeš se potpisati na svoj rad podijeliti s nama, drugom djecom i roditeljima. Vaš umjetnički rad pošaljite 

na adresu vrticdolaziktebi@gmail.com Bit će mi jako drago vidjeti što ste napravili. Do sljedećeg vježbanja ostanite 

zdravog tijela i duha. 
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