
Pozdravljeni učenci 5. in 6. razreda. 

Upam, da ste kljub malo slabšim vremenskim razmeram pridno vadili doma. V tednu od 30.3. do 3.4.  

pričakujemo malo lepše vreme in več  aktivnosti na prostem.  Še nekaj časa bomo doma na varnem in se 

moramo prilagoditi malo drugačnim razmeram kot smo jih vajeni. Ta teden si sami prilagodite delo in 

izpeljite aktivnosti kot lahko. Upam, da boste telovadili vsak dan čeprav imate šport na urniku samo 3 

krat na teden. Če imate vprašanje ali želite kakšen nasvet, mi pišite na mail vanja.prokic@guest.arnes.si 

in vam bom odgovorila v najkrajšem času. Lahko mi pošljete posnetek ali slikico vaše telovadbe. 

 

   - Preden se lotite učenja obvezno opravite vajo »pozdrav soncu«, ki aktivira celotno telo in uravnoveša 

pretok energije. Če boste vajo izvajali vsako jutro, bo učenje lažje in vsak dan boste bolj gibčni.  

 

 

   - Vsak dan pojdite na sprehod ali krajši tek (cca. 30 minut). Gibanje na svežem zraku krepi imunski 

sistem. V primeru slabega vremena izvajate vaje za moč doma.  

 

 

    -  Prihaja sezona kolesarjenja. Preglej svoje kolo in preveri, če vse deluje. Učenci 5. razreda si lahko 

pomagajo s priročnikom Z glavo na kolo in rešujejo vaje za kolesarski izpit prek spleta. 

       

Če imaš možnost, pojdi s starši na krajši kolesarski izlet. Pazi na varnost na cesti.  
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- Trening za moč  naredite vsaj 1 krat v tednu. Pošiljam vam povezavo do treninga.  

 

                https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 

 

- Športne igre z družino. Badminton, balinanje, podajanje žoge so igre, ki razvijajo spretnost in 

krepijo družinske vezi. 

                 

Če imate primerno površino ob hiši in mehko žogo lahko z družino vadite odbojko (zgornji in 

spodnji odboj) ali vodenje in podaje, ki smo jih vadili pri rokometu. 

         -   Po treningu v naravi ali doma se obvezno raztegnite.  

 
 

- Imate še 2 izziva. Vaša naloga je, da se nauč ite vsaj enega (lahko tudi oba) in mi pošljete 

posnetek vaše izvedbe      

                https://www.youtube.com/watch?v=P6XKK-VFbSk 

               https://www.youtube.com/watch?v=aBofOW7dxDE 

 

V priponki vam pošiljam tudi vaje pozdrav soncu in raztezne vaje .  

 

 

Lep in miren teden, ostanite zdravi. 
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