
Pouk na daljavo 9.11. – 13.11.2020 

(1.r,2.r,3.r) 

   MINUTA ZA ZDRAVJE 

                                             

Lep pozdrav dragi otroci in dragi starši. Glede na to, da nas je situacija postavila v položaj pouka 

na daljavo, vam pošiljamo nekaj napotkov, kako lahko v primeru padca koncentracije in 

pozornosti pri učenju s preprostimi vajami le to popravimo. 

Sestavni in nepogrešljiv del otrokovega vsakdana je gibanje. Gibanje je v vsej svoji pestrosti, od 

udejanjanja osnovnih funkcionalnih potreb, iger, elementov športne dejavnosti, različnih vaj za 

telesno držo, ravnotežje, sprostitev med ali po učno vzgojnem procesu. 

                                             

 

 

 

Spodaj je nekaj primerov različnih vaj katere lahko izvajate doma. Skupaj z otroci ali pa jih otroci 

sami izvajajo. 

 



Vaje za koncentracijo: 

Danski boj s palci:  Navodila za igro 

Poiščite si prijatelja, mamico, atija sestrico, bratca s katerim bi radi preizkusili to igro. Postavita se drug 

proti drugemu in iztegnita roki, kot da bi se hotela rokovati, le da pri tem palca štrlita navzgor. Položita 

dlani drugo ob drugo, palca naj še zmeraj štrlita navzgor. Preostale štiri prste skrčita in se z njimi 

»zapnita«, zataknita. Sedaj roke ne moreta več potegniti k sebi. Palca še vedno štrlita kvišku. Pazita, kaj 

bosta naredila sedaj! V pozdrav bosta nekajkrat upognila palec, kar pomeni začetek dvoboja.Zdaj 

postavita palca drugega poleg drugega in z njima trikrat izmenoma preskočita drug prek 

drugega. Ta trikratni preskok je prvi del igre. Takoj po tretjem preskoku naj vsak poskusi 

nasprotnikov palec za tri sekunde stisniti pod svoj palec. Zmagovalec je tisti, ki mu to uspe. Za 

dvoboj imate časa 3 minute. 

 

Vaje za aktivacijo, sprostitev in dobro počutje: 

Na spodnji povezavi so vaje:  

https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g 

 

Pomembno je, da v dani situaciji ostanemo zdravi. Za zdravje lahko poskrbimo tako, da smo 

vsak dan na svežem zraku in se gibamo, da jemo redno in zdravo (sadje, zelenjava) in da 

zaužijemo dnevno zadostno količino tekočine. Skrbimo, da imamo sobo prezračeno in 

pospravljeno. 

 

 

Veliko zdravja in uspešnosti pri delu v prihajajočem tednu vam želita učitelja športa Franc 

Božiček in Metka Irgolič. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixxYwd4ZJ8g

