
ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 

 

Dragi učenci in učenke! 

 

V zadnjih dveh mesecih ste se prav gotovo že navadili na to, da je dvorišče vaše 

igrišče….če pa je slabo vreme pa je vaša hiša vaše igrišče. Za nekatere med vami 

se to obdobje počasi zaključuje, saj se počasi vračate v šolo. Za nekatere pa bo 

vaše dvorišče ostalo igrišče tudi preostanek šolskega leta.  

A nič ne de, s pravim pristopom se lahko zabavate vsepovsod, ne glede na to, 

ali ste v šoli ali pa ste doma.  

Na koncu ostane ključno, da vsi skupaj ostanemo zdravi in se srečni srečamo (če 

ne prej) v naslednjem šolskem letu!!!! In bomo spet skupaj pisali, brali, računali, 

risali, telovadili….in počeli še marsikaj….. 

 

 

 



Pa naj bo danes za začetek res vaše dvorišče vaše igrišče. Vaša naloga bo 

najprej, da poskrbite, da ste primerno oblečeni in obuti (športna oprema in 

športni copati). 

Nato si pripravite 5 postaj. Primeri postaj (lahko si pripraviš postaje na svoj 

način): 

 

1. ROLANJE ALI KOTALKANJE                              2. KOLESARJENJE 

                                              

 

3. IGRE Z ŽOGO                                             4. SKAKANJE S KOLEBNICO 

                                               

 

 

 

 



5. VOŽNJA S SKIROJEM 

       

 

Pri vsaki izmed postaj si zadaš cilj, ki ga moraš doseči, preden lahko napreduješ 

na naslednjo postajo.  

Na primer: pri rolanju/kotalkanju, kolesarjenju in vožnji s skirojem je to lahko, 

da si na tleh narišete krog (čim manjši) in ga poskusite »zvoziti« z rolkami, 

kotalkami, kolesom ali skirojem.  

Pri igrah z žogo si lahko na tla nastavite koš za smeti. Ko zadenete tri koše, 

lahko napredujete na naslednjo postajo.  

Pri skakanju s kolebnico pa je vaš cilj lahko, da kolebnico preskočite 20 krat, 

brez da bi se zmotili…..potem lahko napredujete do naslednje postaje. 

So pa to samo moji predlogi, lahko si na vsaki postaji zastavite še težje cilje in 

jih poskušate doseči…..  

 

PA NE POZABI VMES NA PITJE VODE!!!!!  

 

 

 



Za naslednjo vajo boste rabili zamaške plastenk. Če jih nimate, si lahko 

oblikujete kroglice iz različne barve papirja, pa bo prav tako šlo.  

 

Zamaške oziroma barvne papirnate kroglice razporediš po prostoru. Starši (ali 

brat ali sestra) ti povejo barvo zamaška. Čim prej se odzovi na klic barve 

zamaška, in sicer tako, da se zamaška dotakneš ali ga pobereš na različne 

načine. Čas za izvedbo vaje je  5 – 8 sekund, imaš 3 možnosti ponovitve. Lahko 

se igraš na dvorišču ali v hiši. 

 

 z desno ali levo roko poberi zamašek, ki je med tvojimi nogami 

 z desno ali levo roko poberi zamašek, ki je ob tvojem stopalu 

 s čelom se dotakni zamaška tako, da imaš obe nogi v zraku 

 usedi se na zamašek tako, da ga ne premakneš 

 s popkom se dotakni zamaška tako, da ga ne premakneš 

 z nosom se dotakni zamaška tako, da ga ne premakneš 

 z desnim ali levim ušesom se dotakni zamaška tako, da ga ne premakneš 

     

 

 

 



V naši zadnji današnji nalogi pa se bomo igrali ROBOTE. Za igro rabiš 3 osebe: 
ena oseba je znanstvenik, dve osebi pa sta robota.  

 
 
Potek igre: 
 
Znanstvenik postavi robota tako, da sta s hrbti skupaj in gledata vsak v svojo 
stran. Razloži jima, da sta robota, ki se premikata tako, kot ju on vodi. Obračata 
se lahko le pod kotom 90 stopinj in sicer takrat, ko se znanstvenik dotakne 
njune leve ali desne rame. Cilj igre je, da znanstvenik vodi robota toliko časa, da 
se čelno zaletita eden v drugega (Seveda le narahlo, ne da bi kdo pri igri 
pretiraval in koga poškodoval. Ker potem ni več za nikogar zabavno.). Po 
»trčenju« člani skupine zamenjajo svoje vloge. Menjajo se toliko časa, da je vsak 
enkrat znanstvenik. 

 
 

 
 



 
Tako, dragi moji in drage moje, pa smo prišli do konca naših današnjih vaj, 
miganj, razgibavanj in razmišljanj. Vsem, ki naslednji teden greste v šolo želim 
obilico veselja in radosti ob ponovnem sedenju v šolskih klopeh…..Tistim pa, ki 
ostanete še naprej doma, pa želim obilico veselja in radosti doma….Adijo!!!! 
 

 


