
ŠPORTNI DAN, 14. 5. 2020 

MIGAM RAD, KER JE ZDRAVJE MOJ ZAKLAD! 

Zakaj je gibanje zdravo? 

- Telesna aktivnost spodbuja hormon sreče. 

- Povečuje samozavest. 

- Podaljšuje življenje. 

- Razvija motorične in umske sposobnosti. 

- Krepi imunski sistem. 

- Gibanje ima še mnogo drugih pozitivnih dejavnikov. 

 

   

 

 

1. ZDRAV ZAČETEK DNEVA 

Ste že kdaj slišali od koga, kako pomemben je zajtrk? 

Pa poglejmo, če je res tako ... 

- Telesu zagotovi energijo za začetek dneva. 

- Pripomore k boljšim miselnim sposobnostim. 

- Izboljša dnevni vnos hranil in telesno aktivnost. 

- Ljudje, ki jedo zajtrk, so v povprečju vitkejši. 

 



PREDLOGI ZA ZDRAV ZAJTRK IN MALICO 

Jedilnik 

Zajtrk  
● Koruzni kosmiči z jogurtom ali mlekom 
● Ovseni kosmiči z mlekom ali jogurtom in sadjem 
● Zdrave palačinke (nadev s skuto, ribano jabolko, banano …) 
● Kruh in maslo, med, manj sladka marmelada, sirni namaz ... 

● Jajčna omleta 
● Zdrav sendvič (glej spodaj) 

● Voda (lahko z rezino limone) 
● Mleko  

             

Malica  
● Sadje (jabolko, banana …) 
● Sadna solata (mešano sadje) 
● Jogurt s sadjem 
● Sadni smuti s sadjem (recepti na http://smuti.si/) 

                          

 

Kako pripravim zdrav sendvič? 

Izberem: 
- polnovredni kruh (polnozrnat, ržen, ajdov ...); 
- za vsebino izberem manj mastne mesne izdelke (prsi, kuhan pršut...) - tudi 

brez mesnih izdelkov je okus odličen; 
- dodam zelenjavo (solata, paradižnik, paprika, kumarice); 
- namaze iz zelenjave in sira; 
- izogibam se dodatkom (majoneza, kečap ...). 

 
Za pitje na dan aktivnosti je najbolj primerna voda, saj ne vsebuje sladkorjev ali 

drugih dodatkov. 
 

 

http://smuti.si/


2. OGREVANJE IN TEKALNI SKLOP 

OGREVANJE (približno 10-15 minut) 

Ker je ogrevanje najbolj pomemben in prvi del vsake športne dejavnosti, se bomo 

pred pričetkom izvajanja glavnega dela ure temeljito ogreli. Naredili bomo 2 sklopa 

ogrevalnih vaj, in sicer: 

Ogrevanje lahko začnete z izvedbo katere izmed naših minut za zdravje, ki jih imamo 

objavljene na našem Youtube kanalu imenovanem OŠ Polzela pleše. Predvsem 

učenci in učenke od 1. do 3. razreda lahko izvedete na primer: 

- https://www.youtube.com/watch?v=BScO14SLyrI&list=PL5AH7HbGBQL2Qgk

vvTvgxTC77x9kYbKW6 

- https://www.youtube.com/watch?v=7MXa8LS3yZY&list=PL5AH7HbGBQL2Qg

kvvTvgxTC77x9kYbKW6&index=4 

- https://www.youtube.com/watch?v=nlu8tDNkf0E&list=PL5AH7HbGBQL2Qgkv

vTvgxTC77x9kYbKW6&index=9 

Po minuti za zdravje pa sledi ogrevanje: 

Dinamične raztezne vaje: 

- kroženje z glavo v levo in desno 5 ponovitev 

- kroženje z levo roko naprej 5 ponovitev 

- kroženje z desno roko naprej 5 ponovitev 

- kroženje z obema rokama naprej in nazaj 5 ponovitev 

- kroženje v ramenih 5 krogov naprej in 5 nazaj 

- zasuk trupa 5 krat v levo in 5 krat v desno 

- kroženje z boki 5 krat v levo in 5 krat v desno 

- zamahovanje z levo nogo naprej 5 krat in z desno nogo naprej 5 krat 

- zibanje v predklonu 10 sekund – poizkusimo se z prsti dotikati tal 

Dinamične atletske vaje: 

- Naredimo 5 sonožnih poskokov naprej in nazaj. 

- Naredimo 5 sonožnih poskokov levo in desno. 

- Naredimo 5 sonožnih poskokov z visokim dvigovanje kolen k prsim. 

- Naredimo 5 poskokov po levi nogi in 5 po desni. 

- Naredimo 5 žabjih poskokov. 

- Naredimo 5 zajčjih poskokov. 

- Hodimo po vseh štirih približno 5 metrov in tudi 5 metrov naredimo v položaju 

mizice. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BScO14SLyrI&list=PL5AH7HbGBQL2QgkvvTvgxTC77x9kYbKW6
https://www.youtube.com/watch?v=BScO14SLyrI&list=PL5AH7HbGBQL2QgkvvTvgxTC77x9kYbKW6
https://www.youtube.com/watch?v=7MXa8LS3yZY&list=PL5AH7HbGBQL2QgkvvTvgxTC77x9kYbKW6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=7MXa8LS3yZY&list=PL5AH7HbGBQL2QgkvvTvgxTC77x9kYbKW6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nlu8tDNkf0E&list=PL5AH7HbGBQL2QgkvvTvgxTC77x9kYbKW6&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=nlu8tDNkf0E&list=PL5AH7HbGBQL2QgkvvTvgxTC77x9kYbKW6&index=9


TEKALNI SKLOP (približno 30-40 minut) 

 (spodnji del poizkusimo opraviti v naravi, v gozdu, na travniku …) 

- neprekinjen tek 3 minute (velja tudi lovljenje, tek navkreber ali 

navzdol, tek med drevesi ali okoli žive meje, tek v smislu 

dotikanja točk – npr. dotakni se hiše, avta, drevesa, gugalnice, 

skrivalnice …); 

- 1- 2 minuti hoje (pogovarjamo se, zakaj je šport zdrav, 

zakaj se ogrevamo pred vadbo …); 

- neprekinjen tek 3 minute (velja tudi lovljenje, tek 

navkreber ali navzdol, tek med drevesi ali okoli žive 

meje, tek v smislu dotikanja točk – npr. dotakni se hiše, 

avta, drevesa, gugalnice, skrivalnice …); 

- približno 1 minuto se gibamo kot medved (po vseh štirih 

počasi) in slon (delamo velike korake); 

- približno 1 minuto se gibamo kot žirafe (hodimo po prstih 

s stegnjenimi rokami nad glavo); 

- približno 1 minuto se gibamo kot raki (v počepu se 

gibamo bočno levo in desno z rokami stegnjenimi pred 

sebe); 

- ZGORNJI CIKEL PONOVIMO 3-krat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. DOBRO JUTRO, DOBER DAN, POZDRAVLJEN NA RAZIGRANI ŠPORTNI 
DAN! 

 
Upam, da si se že dobro najedel in malo 
razgibal. Zdaj pa je čas, da malo 
razgibaš še svoje možgančke. V 
sodelovanju s Tinkaro Fortuna sem ti 
pripravila EKOBRANJE ZA 
EKOŽIVLJENJE. 

Najprej prisluhni mamici treh deklic, 
uspešni pevki, plesalki, podjetnici 
Tinkari Fortuna, ki je lansko leto izdala 
knjigo Fortuna PLANET IGER. 

  
 

 
 

                               Oglej si sporočilo Tinkare Fortuna. 
 

http://www.osnovna-sola-polzela.si/prvi-razred-2/ 
 

 

 Vzemi si 10 minut časa in si na YouTube kanalu 
oglej/preberi knjigo Fortuna PLANET IGER.  

 Mamico ali očka lahko vmes pošlješ na odmor.  
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ee05gv7nxRc 
 
KATERA IGRA TI JE BILA NAJBOLJ VŠEČ?  

 Izberi eno, poišči pripomočke in se igraj v družbi svoje družine. 

 Lahko pa si izmisliš svojo zabavno igro.  

 Bi morda rad kaj sporočil gospe Tinkari? 

 Opis svoje igre, fotografije ali sporočila za pisateljico lahko pošlješ svoji učiteljici. 
Objavili jih bomo na spletni strani knjižnice. 
 

 
PRIJETNO BRALNO – IGRALNO DOPOLDNE TI ŽELIM IN SE KMALU VIDIMO V 

ŠOLI! 
 
 
 
 

 
                                                                 

http://www.osnovna-sola-polzela.si/prvi-razred-2/
http://www.osnovna-sola-polzela.si/prvi-razred-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ee05gv7nxRc
https://www.youtube.com/watch?v=ee05gv7nxRc
https://www.youtube.com/watch?v=ee05gv7nxRc


4. JOGA IN RAZTEZANJE V NARAVI 

 

 

Danes bomo spoznali jogo preko pravljice Joga za dobro jutro. Je vadba za otroke in 

starše, da veselo pozdravijo jutro ter se podajo na vsakodnevne dogodivščine.  

Pripravi si prostor, poslušaj pravljico in prični z jogo. Pravljico najdeš na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=KrWba9cr4Q4 

Če ti je bil posnetek všeč, lahko pogledaš in posnemaš še škratkovo jogo. Posnetek 

je na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE 

 

 

POZDRAV SONCU: 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KrWba9cr4Q4
https://www.youtube.com/watch?v=jvy5Q7UzTRE


RAZTEZNE VAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raztezne vaje, ki jih prikazuje opica, pa lahko posnemaš na tem posnetku: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xELgfiXSw-s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xELgfiXSw-s


 

5. PRVA POMOČ   

 

 

Drage učenke, dragi učenci! 

 

vabimo vas, da se skupaj s starši pogovorite o številki 112, naredite kratko vajo in 

spoznate, kako postopati, kadar kličete to številko. 

 

A najprej se poglejte  v ogledalo. Kaj vidite? 

 
 

Vidite ena usta, en nos in dvoje ušes. 1, 1 in 2. 

 

 

Številka 112 je številka, ki rešuje življenja. 

 

Kdaj pokličemo številko 112? 

Če potrebujemo nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko 

pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali 

policije. 

 

 

 



 

 

S pomočjo staršev razvrsti naštete primere v dve skupini 

(lahko tudi pobarvaš, označiš kvadratek pred zapisom z ustrezno barvo): 

 

 

 ZA PRIMERE, KO JE POTREBNO KLICATI 112 

 ZA PRIMERE, KO NI POTREBNO KLICATI 112 

 

 

 

 

 
IZ SOSEDOVEGA  STANOVANJA  SMRDI  PO  OGNJU IN  POD 
VRATI JE VIDETI DIM. 

 

 

 

 
NA DVORIŠČE NAŠEGA SOSEDA, KI ME NE MARA, JE PADLA 
MOJA ŽOGA. BOJIM SE ITI PONJO. 

 

 

 

 NA MOJO TETO SO PADLA TEŽKA VRATA.   

 

 

 

 V TRGOVINI   NIMAJO LEGO  KOCK, KI SEM SI JIH ŽELEL.  

 

 

 

 
MOJ BRATEC SE JE ZAKLENIL V KOPALNICO IN NE MORE VEN, 
JAZ PA NE POZNAM MAMINE TELEFONSKE ŠTEVILKE V SLUŽBI. 

 

 

VEČ PRIMEROV NAJDEŠ TUDI NA : 

 

https://rksozlj-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5

MoIW2B-G-2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja 

 

 

Kako moraš postopati, kadar pokličeš številko 112?  

O tem se pogovori skupaj s starši. 

https://rksozlj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5MoIW2B-G-2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja
https://rksozlj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5MoIW2B-G-2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja
https://rksozlj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nina_zalaznik_rdecikrizljubljana_si/EY1Gnlv0OR5MoIW2B-G-2agBi_l0hCdsIGOAApBWgKhLvA?e=1vIIja


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Za zaključek lahko prebereš še pesmico in narišeš kakšno risbico. 

PIKEC JEŽEK IN GASILKO JEŽ   

    

KO NUJNA JE POMOČ ZDRAVNIKA 

ZA RANJENCA ALI BOLNIKA, 

KO JE POŽAR ALI POPLAVA 

IN SPLOH, KO PODIVJA NARAVA 

IN JEŽ VEČ SAM POMAGAT SI NE ZNA, 

POKLIČE ENA ENA DVA. 

 

REFREN: KO JEŽ VEČ SAM POMAGAT SI NE ZNA, POKLIČE ENA ENA DVA. 

SAJ ZDRAVNIKI IN GASILCI, 

POTAPLJAČI, JAMARJI 

NA POMOČ PRIDRVIJO, 

KADAR SE MUDI. 

VODNIK IN PES, 

GORSKI REŠEVALEC, 

PRIDEJO, KO ODTIPKA TVOJ KAZALEC, 

ŠTEVILKO ENA ENA DVA 

IN BO POMOČ TAKOJ PRIŠLA. 

 

REFREN : KO JEŽ VEČ SAM POMAGAT SI NE ZNA, POKLIČE ENA ENA DVA. 

 

UPAMO, DA STE SE IMELI LEPO IN STE Z NASMEHOM NA OBRAZU 

PREŽIVELI DAN V GIBANJU IN DOBRI DRUŽBI! 

SEDAJ PA NA ZASLUŽEN POČITEK! 

 

Pripravili: 

Aktiv športa s pomočjo razrednih učiteljic in knjižničarke Alje. 

 


