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NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZDRAVJA 

 

Pozdravljeni otroci. 

Danes nas čaka en prav posebno zabaven dan. Izvedli bomo namreč naravoslovni 

dan z naslovom Dan zdravja. Pa si kar poglejmo današnje aktivnosti. 

 
JUTRANJA TELOVADBA 
Pred zajtrkom je potrebno prebuditi tako telo kot tudi možgane. Dan prični z umirjeno 
jutranjo vadbo. Kakšno? Nekaj idej lahko dobiš ob ogledu spodnjega posnetka: 
https://www.youtube.com/watch?v=n6qBSC8mDwk 
 
ZDRAV ZAJTRK 
Vsako jutro se prične z zajtrkom. Danes bodi ti zvezda jutra in pripravi zdrav zajtrk 
zase in za svojo družino. Pripravi tudi sadno malico za vse člane družine. Malico 
lahko kasneje vzamete s seboj na sprehod ter pomalicate nekje v naravi. 
 
IZDELAVA PRAVIL IN ZADOLŽITEV DOMA 
Vsaka družina ima pravila in zadolžitve razdeljene med družinske člane. Ta opravila 
in zadolžitve se razlikujejo in so odvisna tudi od razvojne stopnje posameznika. 
Danes boš izdelal-a plakat PRAVIL IN ZADOLŽITEV V SVOJI DRUŽINI. Potrebuješ 
barvice, malo večji list papirja in veliko zagona. Seveda lahko svoj zapis dopolnite 
tudi z ilustracijami. Končan izdelek fotografiraj in ga pošlji svoji razredničarki.  
 
TELESNA AKTIVNOST 
Odpravi se na aktivni sprehod. S seboj povabi tudi člane svoje družine. Na poti 
poiščite ustrezen prostor, kjer se dobro razgibate z gimnastičnimi vajami. Poišči tudi 
prostor, kamor se lahko usedeš ali uležeš za vsaj pet minut, zapri oči in se skušaj 
popolnoma umiriti. Prisluhni zvokom iz narave. 
 
Če nimaš možnosti, da bi se odpravil/a na sprehod, pojdi na svež zrak na domač 
balkon. Gimnastične vaje in vajo za sprostitev izvedi kar na balkonu. Namesto 
sprehoda lahko tudi zaplešeš in prebudiš svoje plesne mišice. Oglej si posnetke 
spodnjih plesov. Če želiš, lahko sestaviš tudi svojo koreografijo na glasbo po svoji 
izbiri. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 
 
KOSILO 
Glede na svoje znanje in zmožnosti sodeluj pri pripravi kosila. Ne pozabi, umivanje 
rok je ključnega pomena za zdravje tebe in tvojih bližnjih. Prav tako ne pozabi 
temeljito oprati živil, ki jih po navadi zaužijemo surova (sadje in zelenjava). Pomagaj 
tudi pri pripravi mize. Pomni, skupni obroki so namenjeni samo vam, članom družine. 
Posvetite se drug drugemu, pogovorite se o tekočih dogodkih in vse moteče 
dejavnike odstranite. 
 
ŽELIVA VAM, DA PREŽIVITE LEP IN PRIJETEN DAN 
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