
ŠPORT – 1. razred 
23. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

 

Še vedno je priporočljivo, da otrok opravi nekaj gimnastičnih vaj na dan. 
 
RAZTEZNE:                
Vrat: 
 Kroženje z glavo  
Stoja razkoračno. Roke držimo v boku. Krožimo z glavo. 
 
 
 
 
 
Roke in ramenski obroč: 
 Kroženje z rokami  
Stoja razkoračno. Roke so v predročenju.  Z rokami krožimo naprej in nazaj. Krožimo z rokami.  
 
 
 
 
 
Trup: 
 Predkloni in zakloni. 
 Stoja razkoračno, s telesom delamo izmenično predklone in zaklone.  

 

 

 
 
 

Boki: 
 Kroženje z boki.  
Stoja razkoračeno, roke v bok,  krožimo z boki v obe smeri. 

             

 
 
 
 

Noge: 

  Izpadni korak naprej.  
Najprej naredimo izpadni korak naprej z eno, nato še z drugo nogo.  

 
 
 
 
 

 Izpadni korak v stran. 
Naredimo izpadni korak vstran z eno, nato še z drugo nogo. Vajo nekajkrat ponovimo. 

 
 

 

 

Gležnji in zapestja: 



 Kroženje z gležnji in zapestji. 
 Sklenemo roki (prekrižamo prste) in krožimo z zapestji. Z eno nogo stojimo trdno na tleh, drugo postavimo na 
prste in krožimo z gležnji. Nato nogi zamenjamo. 

     
 
 
 
 

KREPILNE: 
 Čepi:. 
Stoja raznožno. Predročenje. Spust v čep in nazaj v stojo raznožno. 

 
 
 
 
 

 Dviganje  trupa  
Leža na hrbtu noge so skrčene. Roke so prekrižane na prsih.  Dvigujemo se v polsed in se izpustimo nazaj v ležo.  
 
 
 
 

 
Če imate možnost, naj otrok vodi žogo z roko in nogo ter jo kotali po prostoru. (Spretnosti z 
žogo so tudi ocenjene.) 
Otrok naj sam napihne balon, če ga imate in ga odbija tako, da čim dlje ostane v zraku. 
Na žlici ali loparju naj prenaša manjšo plastično žogo (tenis žogo). 
Lovljenje žoge v vedro/večjo posodo. Na poševni površini (privzdignjena miza na eni strani) mu 
starš spušča manjše lahke plastične žogice (lahko tudi papirnate kepe). Na spodnjem delu otrok 
lovi žoge v večjo posodo ali v vedro. 
 
Malo za šalo, malo za res: 
 
VODIČ IN SLEPEC 
Pripravite lahko tekmovanje z otrokom. Kdo je pobral več stvari? Kdo je dajal natančnejša 
navodila? (Predhodno se dogovorita, kdo bo zmagovalec.) V družini, kjer je več članov se lahko 
vključite vsi. Morda lahko tekmujeta celo 2 proti 2, kjer par predstavlja vodič in slepec. 
Na tla razporedite predmete (igrače). Otroka postavite na iztočno mesto (npr. kavč). Slediti 
mora vašim ustnim navodilom za premikanje po prostoru in pobrati čim več predmetov. 
Npr. Pojdi 1 korak v levo. Hodi naprej. Stoj. Počepni. Z desno roko poberi medvedka/kocko… 
 
MALI POLIGON – potrebno ga je prilagoditi prostoru 
Na tla razporedite nekaj predmetov (npr.kocke/škatle). Otrok mora vijugati med predmeti. 
Uporabite stole in mize. Otrok se uleže na tla in se opre na podlaket. Plazi se med nogami 
stolov in mize. 
Ob steni se otrok upre na roke ter se z nogami vzpenja po steni navzgor (predvaja za stojo). 
Na postelji naredi preval naprej (starši naj bodo zraven, da otrok ne pade s postelje). 
Na tepihu dela »palačinko« - iztegne telo in se kotali. 
Preskakuje vrv /ruto, ki jo položimo na tla. 
 
ŠTAFETNE IGRE 

1. Otrok in starš se uležeta na tla. Pred nogami imata enake predmete (najboljše plišaste 
igrače). Nad glavo pa kartonasto škatlo ali zaboj. 



A) Iz ležečega položaja se dvigneta, pograbita 1 igračo in jo v sedečem položaju pospravita 
v zaboj za seboj tako, da zasukata telo v levo ali desno. 

B) Z nogami primeta igračo in jo preko glave spustita v zaboj (odvisno od gibčnosti staršev, 
otroci naj bi to zmogli). 

C) Sedita v opori na rokah zadaj. Primeta igračo s stopali, se zasukata v sedečem položaju 
in spustita igračo v zaboj. 

 
2. Uležeta se na trebuh. Pred seboj imata mehko majhno žogico/kepico iz starega 

časopisa/košček vate. Na znak začneta pihati v lahek predmet in ga premikata do cilja. 
 
3. Papirnato kepo/majhno mehko žogico potiskata z nogo med ovirami (kocke/igrače) do 

cilja. 
 

4. Na štartu sta oba igralca bosa (v nogavicah). Na znak stečeta do ovire, ki jo morata 
preskočiti/preplezati/se splaziti spodaj (ovira je lahko stol, zaboj, mizica…) in nadaljevati 
pot do določenega mesta, kjer si morata čevlje z vezalkami obuti ter se vrniti po isti poti 
na začetek. Igro se lahko stopnjuje tako, da je potrebno opraviti 2 – 3 ponovitve. V 
veččlanski družini se lahko sestavita 2 ekipi, ki tekmujeta med seboj.  

 
Še vedno vadimo in smo iz dneva v dan hitrejši ter spretnejši pri: 

- samostojnem preoblačenju, 
- samostojnem zlaganju oblačil, 
- nošenju športne vrečke na ramenih, 
- zavezovanju čevljev (držimo pesti, da vsi to že zmoremo). 

 
 

 
 
 


