
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Dragi učenci! 

Tudi v tem tednu se bomo učili o gibanju in gugalnicah. Gugalnice vsi prav dobro 

poznamo, saj jih srečujemo na vseh otroških igriščih, vsi jih radi uporabljate…med 

igro na igriščih spoznavate nove prijatelje, se zabavate in se imate lepo.  

Snov o gugalnicah je za 7. in 8. teden! 

Zato lahko v tem tednu nadaljujete tam, kjer ste v prejšnjem tednu ostali. Nekateri že 

pridno izdelujete skice gugalnic in tudi gugalnice iz različnih materialov. 

Prepiši si spodnjo tabelsko sliko! 

                                                   Gugalnice 

Poglej si najprej kratko risanko, potem pa veselo na delo! 

https://www.youtube.com/watch?v=xGDk2Wuw5bo 

 

Otroška igrišča najdemo povsod po svetu. Sestavljena so od klasičnih igral ( 

tobogani, peskovniki, plezala, gugalnice…) do zelo modernih igral (plezalne stene, 

sodobne gugalnice…).Otroška igrišča so okolja, ki otrokom ponujajo možnost za igro, 

raziskovanje in eksperimentiranje z raznim guganjem na različne načine. Poznamo 

dve vrsti gugalnice: 

Gugalnica nihalka:                                             Prevesna gugalnica - 

                                    

GUGALNICA NIHALKA  

https://www.youtube.com/watch?v=xGDk2Wuw5bo


Gugalnice nihalke ali viseče gugalnice so posebej priljubljene med otroci. Ko sedemo 

na sedež gugalnice, nas mora nekdo potisniti, da se začnemo gugati. Pomagamo pa 

si lahko tudi sami in sicer tako, da se s telesom nagibamo naprej in nazaj ( poglej 

sliko guganja deklice v učbeniku na strani 66). 

Gugalnica nihalka ima nekaj pomembnih sestavin in le te so: vrtišče, nihajni drog, 

sedalo in stojalo. 

Skico si preriši v zvezek! 

 

GUGALNICA PREVESNICA 

Vedno na igriščih srečamo tudi gugalnice, na katerih se hkrati lahko gugata dva 

otroka. Vsak otrok sedi na svojem koncu gugalnice in se izmenično odrivata z 

nogami. Gugalnica se tako prevesi na prej na eno stran, nato pa še na drugo stran. 

Zato ji pravimo gugalnica prevesnica. 

Če je gugalnica na obeh straneh enako obremenjena, oziroma, če sta oba otroka 

enako težka, se gugalnica postavi v vodoravni položaj. 

Gugalnica prevesnica ima pomembne sestavine: leva in desna ročica, gugalna deska 

ali drog, opornik in vrtišče.  



  

V zvezek preriši prevesno gugalnico in označi vse njene pomembne dele! Pomagaj si 

s sliko v učbeniku na strani 68! 

Spodnjega besedila ne prepisuj v zvezek! Si pa ga dobro preberi!!!  

Tvoja naloga je, da iz odpadnega materiala ( tulec od papirnatih brisač ali toaletnega 

papirja, slamice, ostanki lesa,…) narediš gugalnico nihalko. Dodana imaš tudi 

podrobna navodila za izdelavo, sicer pa bodi pri izdelavi inovativen in uporabi svojo 

domišljijo! Gugalnico lahko tudi poljubno pobarvaš in jo po svoje opremiš. Mora pa se 

»gugati«. Na sedalo lahko postaviš tudi kakšno igračko ( igračke iz Kinder jajčk ali 

lego kock) in se z njo poigraš!  

Gugalnice stojijo na igriščih, parkih, tratah, dvoriščih…zato, ko postaviš gugalnico 

uredi tudi njeno okolico! Pri tem lahko uporabiš plastelin, travo, lubje, 

kamenje….karkoli najdeš doma in se ti zdi primerno za okolico gugalnice. Potrudi se, 

saj bomo to okolico ocenjevali pri likovni vzgoji.  

Iz tega izdelka boš dobil kar 2 oceni. Ena bo ocena gugalnice, ki bo v sklopu 

naravoslovja in tehnike, druga ocena pa bo prostorsko oblikovanje in bo ocena v 

sklopu likovne vzgoje!  

 



 

Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek! Ostalega  besedila ne prepisuj! 



 

 

 

Torej…POTRUDI SE!!! Svoj izdelek fotografiraj in ga pošlji na mail svoji 

učiteljici najkasneje do 25. 5. 2020! 

Prav tako ji ga boš pokazal preko Zoom-a! 

Želimo ti veliko ustvarjalnega navdiha pri izdelavi nihajne gugalnice! 

                                                                                                      Učiteljice 5. razredov 

 

 

 

 

 


