
MALI SONČEK 

Končno spet skupaj…zdaj lahko dokončamo vse naše nedokončane projekte. 

Osredotočili se bomo na športni program MALI SONČEK. Najstarejši imajo med 

drugim tudi rolanje 😊 

 

Rolanje ni samo rolanje, ampak je tudi spoznavanje zaščitne opreme in 

samostojnost pri oblačenju in obuvanju. Seveda pomagam, vendar je del procesa 

tudi njihov trud. Ko smo opremljeni pa je čas za ogrevanje 😊 

 



 

Zelo pomembno je tudi, da se naučimo pasti in vstati 😊 Poskusimo pasti naprej, 

ker imamo spredaj zaščitno opremo.  

 

Nato smo najprej kužki, nato žabe in potem vstanemo 😊 

 



 

Potem sledi še drugačno ogrevanje; da se navadimo na premikanje z rolerji in 

ostalo opremo. Hodimo kot račke, miške in medvedi po travi. Poudarek je na 

prenašanju ravnotežja iz ene noge na drugo. 

 

 



Nato je čas za prvi preizkus sposobnosti, ki je namenjen meni, da vidim, koliko 

otroci že znajo. Spreminjanje smeri in ustavljanje 😊 

 

Nato preko igre poskusim doseči, da se otroci sprostijo; da ne razmišljajo o 

gibanju in padcih, ampak samo uživajo in pri tem napredujejo. Prinesi žogo v 

vedro; najprej samo po eno, nato po dve 😊 

 



Potem sledijo različne vaje za učenje ustavljanja 😊 

 

Za utrjevanje ustavljanja pa se igramo igrico SEMAFOR; pri zeleni luči se 

vozimo, ko je luč rdeča pa se postopoma ustavimo; ko stojimo preštejemo do tri. 

 



Naslednjič ponovimo vse; kaj potrebujemo za rolanje, kako pademo in vstanemo, 

ustavljanje (igra SEMAFOR) in igra prinašanja žog v vedro. Nato pa smo se igrali 

še igro KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA.  

 

Čisto na koncu nas spet čaka poligon, ki je zdaj daljši in težji, ker smo se kar 

nekaj naučili. 

 

Zelo pomemben del tečaja je tudi to, da otroci drug drugega spodbujajo, da 

prijatelju pomagajo in mu ne privoščijo nesreče (če kdorkoli pade, ga vprašamo, 

če je v redu), drug za drugega navijamo pri zaključnem poligonu. Otrokom gre 

zelo dobro. Upam, da nam bo vreme in čas dopuščal, da bomo še kdaj rolali 😊 



Seveda nismo samo rolali. Imeli smo tudi preizkus s skiroji in kolesi. Tudi tukaj 

sva opazovali ali znajo otroci spreminjati smer in se varno ustaviti. 

 

 

 



 

Tudi tukaj so otroci zelo dobro vozili prosto in po poligonu 😊 

 

Naslednji na vrsti je bil kros; povemo, kaj je to kros. Označimo start in cilj. Se 

pripravimo na startno pozicijo in tri, štiri, zdaj! 

 



Tečemo okrog celega šolskega igrišča na Primskovem; kar za naše kratke noge ni 

tako malo 😊 

 

Čisto vsem nam je uspelo; drug za drugega zopet navijamo in spodbujamo športno 

obnašanje 😊 

 



Naslednja na vrsti pa je TRIM STEZA. Postavimo različne naloge čez velik del 

šolskega igrišča in  

Gremo skozi najprej skupaj, nato pa še posamično…večkrat 😊 

 

Najprej hodimo po dolgi vrvi z odročenimi rokami 😊. Nato malo tečemo in 

preskočimo tri ovire. 

 



Spet tečemo in zavijemo mimo  prvega rdečega stožca in čez nekaj časa še mimo 

drugega 😊 

 

 

 

 



Sledijo izmenični poskoki iz obroča v obroč; zelo pomembno je, da noge 

dvigujemo visoko, da seboj ne odnesemo obročev 😊 

 

Spet tečemo in ko pridemo do naslednje ovire, gremo pod njo 😊 

 

 



Naslednja naloga je zelo težka; od prejšnje ovire do naslednje namreč skačemo 

kot žabe 😊 

 

Zadnja naloga pa je bolj zabavna, ampak vseeno moramo biti zelo natančni, da 

zadenemo vsaj kakšnega od postavljenih kegljev, ki niso postavljeni čisto en 

zraven drugega. Potem pa mora še vsak sam postaviti kegelj nazaj in prinesti 

žogo. A lahko gremo še enkrat? 😊 

 



Med vsemi temo športnimi aktivnostmi pa imamo seveda tudi prosto igro na 

igrišču, kjer smo tudi zelo aktivni; tečemo, skačemo, plezamo po plezalih in po 

drevesih. Imamo pa tudi ustvarjalni kotiček, kjer ustvarjamo novo dekoracijo in 

celo goro skupnih slik za praznovanje rojstnih dni 😊 
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