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Takole na hrbtni strani knjige: Športopedija je pravi vodnik po navdihujočem svetu športa: od 
moštvenih športov do borilnih veščin, motošportov, atletike in olimpijade. Popeljala vas bo 
skozi zgodovino in predstavila osnovna pravila, pripomočke in opremo. Spoznajte tudi 
posebne izraze in se sprehodite po ilustracijah tekmovališč … Odkrijte številne zanimivosti o 
naših najljubših športih, pa tudi bolj nenavadne in manj znane športe, kot sta kabadi ali 
boccia. 
Kateri pa je vaš najljubši šport? 
Spoznali bomo različne športnike – od svetovnih rekorderjev do paraolimpijcev –, ki nas 
bodo osupnili s svojimi dosežki. Športopedija je zakladnica znanja za celotno družino! 
 

Spodbude za branje: 
 
Za družinsko branje in uporabo: enciklopedija športa, v kateri je predstavljenih več kot 60 
športov, je res lahko zanimiva za vse družinske člane, ne glede na njihovo starost. (Skupaj tudi 
obiskujejo športne prireditve ali jih spremljajo na TV, skupaj športajo.) 
 
Z mladimi bralci – ne gleda na starost – pa jo lahko uporabim tudi kot spodbudo za branje, tudi 
za branje za bralno značko. Za Športopedijo je namreč odločilen interes za šport! Tako upam, da 
bom pridobila tudi kakšnega učenca, ki sicer ne bere rad. Da bi bila še bolj  prepričljiva, povabim 
k sodelovanju učitelja športne vzgoje ali pa kar on povabi učence k spoznavanju različnih 
športov z branjem!   
 
Vsak učenec (ali dvojica) izbere svoj najljubši šport in ga predstavi; za osnovo so informacije v tej 
knjigi, ki jih lahko razširi z drugimi viri informacij iz knjig ali s spleta. Učenci vnaprej preberejo o 
posameznih športih v sklopih in jih predstavijo: športi z žogo, športi z loparjem, gimnastika, 
vodni športi, motošporti, športi s tarčo, borilni športi. Posebno pozornost namenimo branju o 
športnih dogodkih: poletnih in zimskih olimpijskih igrah in paraolimpijskih igrah.  
 



 

 
- Poročanje popestrimo s posnetki z interneta, npr.: 

- kabadi (nacionalni šport Indije in Bangladeša):  
https://www.youtube.com/watch?v=YliBYIUQagg  

 
- boccia (igrajo jo šortniki z največjo invalidnostjo, podobna je balinanju): 

https://www.youtube.com/watch?v=5-aJ0Bd5oE8 
 

- Enega od športov, npr. kabadi, se naučimo po navodilih v knjigi in ga (večkrat) 
odigramo. 
 

- Iz katerih besed je sestavljen naslov »Športopedija«? 

 
 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 
Pregledamo knjige o športu v naši (šolski) knjižnici. Pri učitelju športne vzgoje se 
pozanimamo, katere nam svetuje v branje. 
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