
MALI SONČEK 

Kot vsako leto, smo tudi letos sodelovali v športnem programu MALI SONČEK. 

Naloge opravljamo skozi celo leto, vendar proti koncu opravljamo naloge bolj 

strnjeno. 

Najprej smo se pogovarjali o različnih vrstah športa, o opremi in oblačilih, ki jih 

za določen šport potrebujemo. Otroci so narisali sebe pri svojem najljubšem 

športu in tako je nastal plakat       

 

Pogovarjali smo se tudi o športnem obnašanju; prijateljem v nesreči pomagamo in 

se jim ne smejimo. Nihče ne zna vsega takoj. Vsi se moramo različnih spretnosti 

naučiti; pa naj bo to na smučeh, kolesu, skiroju, rolerjih… Vaja dela mojstra, če 

mojster dela vajo. 

 

Vreme nam je v prvih dneh naše teme še malo nagajalo, zato smo čas izkoristili 

za ustvarjanje. Ustvarjali smo z drugačno tehniko. Barve smo nanesli kar na mizo, 

s prstom narisali sebe pri svojem najljubšem športu, nato pa sva z Urško odtisnili 

sliko       



 

 

 



Nato pa smo se začeli preizkušati v kolesarjenju in vožnji s skirojem. Otroci so 

vedno pomagali pri prenašanju opreme. 

 

Otroci stari od 3 do 4 leta so vozili skiro, ostali pa kolo. Nekateri so zelo 

suvereni, drugi pa potrebujejo več spodbude in še nekaj vaje. Vsi se ne moremo 

preizkusiti v enem dnevu, zato vajo ponovimo večkrat. 

 



 

 

Na en oblačen dan, sta medtem, ko smo preizkušali kolesarje, prišla k nam na 

obisk dva polža. Izkoristili smo priložnost in ju dobro opazovali, ter ju kar med 

opazovanjem risali. Otroci so narisali super polže z vsemi podrobnostmi       

 



 

 

 



En polž je imel hišico, drugi pa ne…opazujemo vzorce na polževi nogi, hiški; 

opazujemo tipalke       Polž za sabo pušča sled… 

 

 

 



Kmalu pa so prišli tudi lepši dnevi. Tekli smo kros na velikem šolskem igrišču       

 

Ko je bilo bolj vroče pa še BOSOTEK       

 



 

Postavili smo poligon. Najprej izmenični poskoki iz obroča v obroč… 

 



Nato tek in skoki čez ovire       

 

Okrog stožca, nato pa hodimo po vrvi; urimo ravnotežje       

 

Pa skozi tunel… 

 



Tečemo okrog grmička in do rečnih kamnov; tukaj smo spet natančni       

 

Okoli ovire, proti obročem; zdaj skačemo sonožno       

 

 



Nazadnje pa vaja za preciznost. Z žogo namerimo in podiramo keglje       

 

Naslednji dan smo šli v gozd. Ko smo prišli do tja, sem otrokom rekla, da bomo 

postavili poligon, tako kot prejšnji dan, vendar nimamo sabo nobenih rekvizitov. 

Otroci so dobili nalogo, da sami postavijo poligon iz naravnih materialov. 

 

 



 

Postavili so progo s poskoki, tekom med ovirami, hoja po palicah za lovljenje 

ravnotežja. Nato tečemo do velikega drevesa in nazaj na začetek       

 

 



 

 

Ko smo se razgibali pa smo se igrali še posebno gozdno igro       

 



Vsak si je izbral sliko, nato število in nato odtis, da je dobil nalogo, ki jo je nato 

opravil. 

 

 

 



V iskanju srčkastih oblik smo pravi specialisti       

 

 

 



 

 

 



Prav kmalu smo naredili še drugačne gibalne igre, kjer smo delali po postajah. Na 

eni postaji smo metali vorteks. Naučili smo se, kako se stoji, kako držimo roke in 

se preizkusili v metu       

 

 



Na naslednji postaji smo vadili skiping       

 

 



Na naslednji pa smo vadili eksplozivnost. Postavljen smo imeli štartni blok, se 

postavili kot pravi atleti in na znak stekli kakor hitro zmoremo na čisto kratki 

razdalji       

 

 



Četrta postaja pa je bil naš hribček s toboganoma. Otroci se vzpenjajo na 

različne načine na hrib in se vozijo ali kotalijo v različnih smereh dol. 

Veliko delamo na tem, da imajo otroci možnost razvijati gibalne spretnosti in 

sposobnosti. Veliko smo na prostem in otroke spodbujamo, da sami najdejo 

rešitve za gibalne probleme in tako pridobivajo tudi na samozavesti. 

Med igro imamo ves čas možnosti za razvijanje preciznosti, vztrajnosti, 

koordinacije, moči in ravnotežja. Le otrokom moramo dovoliti, da preizkušajo 

svoje meje, da padejo in da znova vstanejo      

 

 

Neja Marguč 

 

 

 


