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

 

Telovadba za zdravje. Se še spomnimo gimnastičnih vaj? Potrudimo se in jih skupaj opravimo. 
V tem tednu se preizkusimo z gimnastičnimi vajami z rutko. 
 

 

Ruto primemo z desno roko za vogal, z njo mahamo po desni strani telesa 
gor in dol. Ponovimo z levo roko. 

 

Ruto primemo za vogal z eno roko, krožimo – naprej in nazaj. Menjamo 
roki. 

 

Stojimo razkoračno, ruto držimo z obema rokama, naredimo predklon, 
nato zaklon. 

 

Ruto prepognemo in položimo na glavo. Poskušamo sesti in vstati, ne da 
bi nam pri tem padla z glave. 

 

Sedimo, ruta leži pred nami na tleh. Z nožnimi prsti dvignemo ruto visoko. 

 

Ruto obesimo prek levega stopala, nato skačemo po desni naprej. 
Ponovimo z drugo nogo. 

 

Ruto držimo med koleni in skačemo naprej. 

 

Sedimo, ruto zmečkamo in jo vržemo. Hitro vstanemo, poberemo ruto in 
sedemo. Kdo je najhitrejši? 

 
 
 
 
 



ČE IMATE MOŽNOST ŠE VEDNO VADITE…. 
 

 
 

 Otrok na 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. 

 
Smo že napredovali v naslednjih spretnostih? 

- Samostojno oblačenje, 
- samostojno zlaganje oblačil, 
- nošenje športne vrečke na ramenih, 
- zavezovanje čevljev (držimo pesti, da vsi to že zmoremo). 

 

       
 
 

PA NAJ BO ŠPORTNO IN ZABAVNO, PA ČEPRAV TUDI DOMA 
 
 

1. Pripravite tekmovanje v preobuvanju s čevlji z vezalkami (naloga v prejšnjem tednu). 
2. Določite si štartno mesto in cilj (npr. dnevna soba – kuhinja): 

o Poskakuj kakor zajec (stopnjuj vajo tako, da poskakuješ z žogo med koleni). 
o Poskakuj kakor žaba. 
o Plazi se kakor tjulen – lezi na tla, opri se na podlaket in se plazi. 
o Premikaj se po prostoru kakor metulj (Razpri roke in mahaj z njimi gor in dol ter se 

lahkotno, po prstih premikaj po prostoru.). 
o Premikaj se po prostoru kakor kokoš (v počepu, s pokrčenimi rokami v komolcu in 

mahaš gor in dol). 
Igro lahko stopnjujete tako, da postavite ovire, ki jih potrebno premagati. Dodate 
predmete, ki je potrebno prenesti v takem gibanju iz štartnega mesta do cilja. 

3. Vajo izvajate v dvoje (npr.starš in otrok). Otrok leže na hrbet in dvigne noge. Nato jih 
pokrči v kolenih. Starš mu skotali žogo od stopal do kolen. Otrok jo nato v ležečem 
položaju ujame ter jo iz tega položaja z obema rokama poda nazaj staršu. Igro 
stopnjujete tako, da dodate 2 žogi in poteka hitreje. 

 
UMIRJANJE PO VADBI 

Ko se vadba zaključi, naj otrok sam pospravi rekvizite in se ohladi ob ritmični izreki ob spodnji 
povezavi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tWhNIB6CDA0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tWhNIB6CDA0

