
5. ŠPORTNI  DAN - JUNAKI   ČASA 

 

 

 

Za vas smo pripravile nekoliko drugačen dan. Drugačen športni dan. 

 

Drugačen, ker bo namenjen največjim junakom – junakom tega časa.  

Junakom, ki ne bodo osvajali le športnih lekcij, ampak skušali uživati v dnevu, storiti 

kaj, kar morda drugače ne bi in na tak način osvojili tudi kakšno pomembno lekcijo za 

življenje.  

Ta dan je namenjen tebi, dragi učenec. 

Nasmeh na obraz in akcija.  

 

 

 

 

 

UVODNA  NAVODILA 

 

Preden začneš ti predlagamo, da si že en dan prej vzameš nekaj časa, dobro 
prebereš navodila in potek tega dne. Le tako se boš lahko dobro pripravil in da 
ne boš slučajno česa zamudil. 

• Na voljo boš imel več oblik dejavnosti in različnih nalog. 

• Prilagodi si točen čas izvedbe. Nič hudega, če ne boš vsega naredil isti dan. 

Pomembno je, da se zabavaš pri tem kar boš počel in ne pozabi, da tudi majhni 

koraki vodijo do cilja.  



• Ne pozabi na odmor in ustrezen vnos tekočine. 

• Naloge boš lahko opravljal v stanovanju, hiši ali garaži in seveda tudi zunaj. 

• Obleci udobna športna oblačila.  

• Naredi si lep dan in uživaj! 

 

 

 

 

1. POZDRAV SONCU 

Zdrav si, če se veliko smejiš. 

Zdravi si, če zdravo ješ (tiste kumare, pa travo, pa ...)  

Zdrav si, če se veliko giblješ. 

Zdrav si, če veliko spiš. 

Zdrav si, če ješ raznoliko. 

Če piješ dovolj vode. 

Če skrbiš za svoje telo.  

Če se izogibaš škodljivim stvarem. 

 

 

KAJ PA TI? JEŠ ZDRAVO V TEH DNEH? SPIŠ DOVOLJ? PAZIŠ NA SVOJE 
TELO IN SVOJE MISLI? 

 

 

 

NASVETI ZA LEP ZAČETEK DNEVA : 

• Privošči si okusen zajtrk (tukaj imaš dva predloga: 

https://www.popolnapostava.com/jutran je-sanje/ in  
 
https://www.220stopinjposevno.com/nakro381niku/enostavni-vaflji 
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• Pozdravi sonce! Povabi ostale člane družine in skupaj naredite pozdrav soncu. 

Upoštevaj nasvet o odprtih oknih (prezrači sobo, stanovanje) in si nadeni ☺na obraz. 

Natančen opis vaj so na povezavi: https://ajurjoga.si/pozdrav-soncu/ 

 

 

 

 

 
 

 

https://ajurjoga.si/pozdrav-soncu/


2. DOMAČA OLIMPIJADA 

 

Tako, prvi del miganja je za tabo.  

Sledi domača olimpijada. Če imaš možnost jo izvedi zunaj. Drugače pa nič 
hudega, vse vaje lahko opraviš tudi v varnem zavetju doma.  

Pred vadbo nameni nekaj minut ogrevanju in pazi na pravilno izvedbo vaj. 

Vadba bo potekala po sistemu krožne vadbe. Po vsaki vaji izvedi eno minuto 
teka  oziroma tek na mestu, v kolikor vaje izvajaš noter. 

V kolikor se ti bo zdelo, da je ena ponovitev vaj premalo, lahko izvedeš še en 

krog. 

- 15 počepov s poskoki 

- 10 sklec 

- 20 trebušnjakov z izmeničnim dotikom pete 

- 20 izpadnih korakov na mestu 

- 20 dvigov bokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. S KOLESOM ALI PEŠ 

Če imaš možnost se odpravi na kolesarjenje (30 minut), če ne pa pojdi na 

sprehod. Potrebuješ spremstvo staršev. Upoštevaj cestno-prometne 

predpise,  priporočila in navodila glede omejitve gibanja. Ne pozabi na 

kolesarsko čelado!  

Nato dobro očisti svoje kolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. STRESI VSE SKRBI 

 

Pred tabo je 10 - 15 minut časa za družinski žur. Obdobje, ki ga preživljamo zadnje 

tedne ni najlažje, zato je toliko bolj pomembno, da se znamo skupaj zabavati, se 

nasmejati in na hitro odvreči vse skrbi. Čas je za ples in petje. 
Predlogi pesmi za ples: WITCH DOCTOR UIUAA, MACARENA, Izven okvirja, 
Golica, KINGSTON, Svet je tvoj. Verjamem pa, da imaš tudi ti kakšno pozitivno 
in poskočno pesem na zalogi.  

Zabavajte se!  
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5. VAJA  KONCENTRACIJE 

 

Napihni balon ali čisto, še neuporabljeno zaščitno rokavico. Z odboji celega telesa 

poskrbi, da balon ali rokavica čim manjkrat pade na tla. 

 

 

 

 

 

6. POSTAVLJANJE REKORDA 

Kaj ko bi pomagal staršem pri pospravljanju stanovanja? Veš kako bo mama 
vesela? 

In zakaj se ne bi pri tem imel „super-fino-fajn“? Pospravljanje stanovanja lahko 
hitro spremeniš v pravo razburljivo tekmo.  

To nalogo lahko opravljaš katerikoli dan v tednu (ne rabiš danes), lahko pa celo vsak 
dan.  

Posesaj vse sobe ali postelji vse postelje v stanovanju. Meri čas, ki ga potrebuješ za 

to opravilo. 

Tekmuj sam s sabo. 

Lahko pa naredite tekmovanje vseh družinskih članov in na koncu tedna nagradite 
zmagovalca.  

 

 

 

 

Vse je lažje, ko se pri tem znamo tudi zabavati. 

 

 

 

 



ZA KONEC 

V teh dneh si vzemi čas za sprehod v naravo, na travnik ali v bližnji gozd. 

Postoj za trenutek, prisluhni, objemi drevo, zlekni se v travo in opazuj nebo. 

Naj te sonce poboža, dovoli si začutiti piš vetra na tvojem obrazu. 

Uživaj v najboljši igralnici na svetu. 

 

 

 

 

 

 

ZGOLJ PREDLOG 

V branje ti priporočam knjigo: Anica in športni dan (Desa 

Muck). 

Anica je zvedava deklica, ki uživa v gibanju in se zelo veseli 

športnega dne. Njen najboljši prijatelj Jakob pa ima pri športu 

težave, zato se skupaj odpravita na nočni trening. Vendar 

tam nanju prežijo številne nevarnosti. 

Le kaj se bo pripetilo Anici in Jakobu? 

 


