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ŠPORT – 1. razred 
6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

 

 
 

DAN ZA SPROSTITEV ALI ZABAVNI ŠPORT 
Določite najbolj primeren dan v tem tednu, ko otrok ne bo počel nič za šolo, razen dejavnosti za 

zdravje in dobro počutje. No….Morda pa lahko postorite kaj, kar do sedaj niste. 
Preostale dneve naj si otrok izbere nekaj vaj, ki jih želi izboljšati ali tiste, ki so mu bile najljubše 

v tem dnevu brez nalog. 
 

PRIPOROČILO 

 
 
 

VKLJUČITE OTROKA VSAK DAN VSAJ PRI ENEM HIŠNEM OPRAVILU. 
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PRIPRAVLJENI? NA ŠTARTU…ZDAJ! 
 

1. MOŽNOST – SPROSTITEV NA PROSTEM ALI…. 
 

 
 

Če imate možnost, lahko si vsi skupaj vzamete oddih v naravi v skladu s priporočili in trenutno 
veljavnimi omejitvami.  

1. Pripravite vsak svoj nahrbtnik (robčke, vodo, zdrav prigrizek oz.malica). 
2. Primerno se obujte in oblecite (ne pozabite na čepico za zaščito pred soncem) 
3. Določite smer hoje. Brez vmesnega postanka hodite pol ure. 

4.   Po pol ure hoje, si vzemite čas za oddih. Popijte in se za krajši čas odpočijte. 
Postanek naj ne traja dlje od 10 min.  

5. Nadaljujte s hojo še pol ure.  

6.   Naredite daljši postanek (cca.30 min).  Pojejte prigrizek ali malico. 
Privoščite si počitek na soncu, opazovanje narave ali kakšno igrico.  

7. Vrnite se domov. Upoštevajte tempo - pol ure hoje, 10 minut počitka, pol ure hoje in že 
ste doma. 

8. Pospravite vsak svoje stvari.  
9. Otrok naj pomaga pri enem izmed hišnik opravil (glej možnosti zgoraj). 
10.  Na vrsti je še ples. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=la+zia+di+forli 

11. Nagradite sebe in otroka (štampiljka, nalepka, balonček ali morda sladek prigrizek). 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=la+zia+di+forli
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…….2. MOŽNOST – ZABAVNO ŠPORTNO DOGAJANJE MED ŠTIRIMI STENAMI 

 

 
 

 
1. Prezračite prostor.  
2. Otrok naj se pripravi na vadbo. Hitro naj se preobleče v majico s kratkimi rokavi, lahko 

tudi kratke hlače. Pripravi naj plastenko z vodo. 

 
3. Otrok naj si pripravi medvedka ali drugo plišasto igračo. Določite mu prostor, kjer bo 

izvajal aktivnosti. 

 
 
Pripravite mu filmček, ki ga bo vodil v svet vadbe s plišastim medvedkom. Sledi naj 
navodilom v filmčku in posnema gibe.  

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno 

4.   In že je čas za požirek vode ter kratek oddih ter priprava na naslednji korak. 
Oddih naj traja od 5 do 10 min. 

5. Zdaj pa nekaj zabavnih iger, ki jih lahko izvajamo kar doma. 
Vsako vajo naj otrok najprej opravi s svojo najljubšo plišasto igračko, nato pa naj ga 
opazuje in naj isto vajo ponovi z žogo (lahko tudi papirnata kepa iz časopisnega papirja). 
Je okrogla, ampak prvošolci že odlično rokujejo z njo! 
 Otrok naj s predmetom v roki spleza čez stol in pod drugi stol ali mizo, se premika 

vstran okoli ovir (npr. okoli kock ali plišastih igrač). 
 Otrok hkrati prime dva predmeta. Z njima v roki se mora splaziti pod mizo. 
 Otrok se postavi na vse štiri s trebuhom navzgor (pravimo, da naredi mizico); na 

trebuh si položi predmet. Na ta način mora predmet prinesti od starta do cilja. 
 Predmet prime s koleni in tako odskaklja od starta do cilja. Vadbo stopnjujte tako, da 

postavite ovire. 
 Predmet meče v zrak in ga lovi. Vadbo stopnjuje tako, da vmes zaploska 1x, kasneje 

2x, morda mu uspe celo 3x.  

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno
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 Poskusi naj metati in loviti predmet tako, da vmes počepne ali poskoči ali naredi 
obrat. 

 Predmet vodi okoli ovir s hokej palico (namesto hokej palice lahko uporabimo metlo). 
 Če je možno, naj se otrok preizkusi v vodenju žoge z eno roko naravnost in okoli ovir 

ter podajanju in metanju v cilj (tarča/zid/koš – improviziramo rekvizite, npr. čist koš za 
smeti postavimo na tla in otrok poskuša iz določene razdalje zadeti, nato ga 
dvignemo na stol, kasneje na mizo). 

6.  Čas za daljši oddih, ki naj traja 20 do 30 minut. Otrok naj obleče jopico. V kolikor 

se je spotil, naj menja majico s kratkimi rokavi. Ne pozabite na vodo ter   zdrav 
prigrizek ali malico. 

7. Pripravljeni, na štartu, zdaj!!! Vadba naj se nadaljuje. Otrok naj se spremi v naslednje 
živali. 

 

8.   Popiti je potrebno vodo. 
9. Zabava se nadaljuje s športnim iskanjem zaklada.  Starši, premislite, kaj bo otrokov 

zaklad, s čim ga boste nagradili (namigi: štampiljka, nalepka, balonček ali najljubša 
risanka….).  

 
V vsakem prostoru ali ob vsakem pohištvu mora otrok opraviti določeno vajo, ki je 
napisana in narisana spodaj. Otrok naj jo s pomočjo tabele sam prepozna. Morda pa že 
zna uporabljati sam štoparico oz. odštevalnik časa na telefonu, da lahko sam meri čas. 
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NE POZABI PITI! 
Otrok mora opraviti 3 kroge. 

10. O, ne!!! Ni še konec. Sledi pomoč pri enem hišnem opravilu (glej zgoraj predloge). 
11. In še ples. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=la+zia+di+forli 

12.  KONČNOOOOO.  

 
 

UMIRJANJE PO VADBI 
Igra »Jakec, Kje si?« 

 
Za igro sta potrebna 2 (npr. starš in otrok). Eden je Micka, drugi je Jakec. Micka ima zavezane 
oči. 
Micka sprašuje: ”Jakec, kje si?” 
Jakec ji odgovarja: “Tukaj sem!”  
Micka skuša Jakca ujeti, Jakec pa se ji izmika. Če Micki ne uspe ujeti Jakca v določenem času, 
zamenjata vlogi.  

 
Otrok naj po zaključku dneva poskrbi za primerno higieno. 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=la+zia+di+forli
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DODATNA NALOGA 

Pomagajte otroku beležiti spodnje podatke o vadbi. Slikajte in pošljite mi jih na elektronski naslov. 
 

 
 


