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ŠPORT JE SKRB ZA ZDRAVJE – ZAČNI S PRIMERNIMI OBLAČILI IN OBUTVIJO. 
PRIPRAVI SI VSE POTREBNO. PO VADBI PA ZAUŽIJ DOVOLJ TEKOČINE. 

 

 
 

 
Da boste ostali zdravi in močni, predlagamo, da se razmigate z Juvijem. Na spodnji povezavi 
sledite svetu pravljičnega razgibavanja: 
 

        https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM 
 
 

 
 
 
 
 

Izberite aktivnosti, ki jih v prejšnjem tednu niste uspeli opraviti ali so bile otroku najlepše in jih 
ponovite. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UgRENY-okaM
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Ne pozabite na vaje, ki pripomorejo k aktivnemu delovanju možganov. Opravite jih večkrat na 
dan. Koristno tudi za odrasle. 

       
 

 
 
Ne pozabite otroka vključiti k aktivnemu sodelovanju pri hišnih opravilih. Spodbudite ga, da 
naredi nekaj, kar v prejšnjem tednu ni. 
Namig: Otrok naj nariše ali napiše na listek razna hišna opravila. Postavite jih v posebno škatlo 
ali vazo ali kozarec. Vsak dan naj izvleče 1 listek in opravi, kar je zapovedano na listku. Lahko 
menjate vloge. Izžrebajte vi listek in bo opravilo opravil za Vas. 
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Pa še malo igre – Pantomima 

 
Otrok naj prikaže dano žival, človeka, predmet … 
- Si piščanček, ki se skuša izleči iz jajca. Ko ti to uspe, raziskuj svet na svojih negotovih  
 nogah. 

- Velikega psa pelješ na sprehod na vrvici, pes opazi mačko in se požene za njo. 
- Si mušica, ki leta naokrog. Pomotoma pristaneš na žvečilnem gumiju in se prilepiš. 
- Si lovec na leve, ki hodi po džungli. Kaj se zgodi, ko se srečata? 
- Si gasilec. Zaslišal si alarm, hitro obleči plašč, čelado in škornje. Z gasilskim avtom se  
 odpelješ do požara. Gasiš, plezaš po lestvi, rešiš koga, ki je ujet. 

- Si ribič. Natakni črva na trnek, vrzi trnek v vodo. Ujel si veliko ribo, ki močno vleče, 
 pazi, da ti ne uide. 

- Zima je. Naredi sneženega moža, meči kepe v sošolce in se izmikaj njihovim kepam. 
- Pomlad je. Nabiraš regratove lučki in pihaš vanje. Joj…Zapiha veter in semena se vrnejo k 
tebi. Joj! Kako opletaš z rokami, da ti ne priletijo v obraz. 

- Smo v živalskem vrtu. Oponašaj različne živali. 
- Odhajaš na sprehod. Sezuj copate in obuj športne čevlje. Zaveži vezalke. 
 


