
 

ŠPORTNO DOPOLDNE 

 

Tudi v našem vrtcu smo obeležili Teden otroka, katerega slogan je v letošnjem letu   

»ZA RAZIGRANO IN USTVARJALNO OTROŠTVO«. Posebna pozornost je 

namenjena igri in vsem tistim dejavnostim, ki jih otroci sami izberejo, v njih z 

veseljem sodelujejo ter so neprecenljive pri razvoju otrokovih socialnih, intelektualnih 

in spoznavnih veščin. 

Že ptički na veji čivkajo, da je gibanje in telesna aktivnost izrednega pomena, tako za 

otroka kot odrasle. Otroke vleče zgled in neizmerno uživajo v gibalnih dejavnostih. V 

ta namen so naše pripravnice – Doroteja, Amadeja in Petra  pripravile veselo in 

sproščeno druženje otrok in vzgojiteljic iz vseh skupin 1. in 2. starostnega obdobja. 

Tako smo drugi dan tedna otroka zaznamovali s športnim dopoldnevom, tema pa so 

bile športne igre s pravili. Za otroke 1. starostnega obdobja smo imeli pripravljene 4 

postaje z gibalnimi nalogami, za otroke 2. starostnega obdobja pa 6 postaj. Glasba je 

označevala začetek in konec gibanja po postajah. Med premorom so se skupine 

izmenjale. Po opravljenih nalogah je sledilo skrito presenečenje, ki pa ga je bilo 

potrebno poiskati. Otroci so do njega poiskali pot s pomočjo sestavljanke - vsaka 

opravljena naloga je bila namreč nagrajena z delčki sestavljanke (za jasli iz 4 delov, za 

vrtec iz 6 delov), ki jih je bilo potrebo sestaviti.  

 

Skupine 1. in 2. starostnega obdobja so izvajale športne igre sočasno. 

 

 
 

Najprej so se vsi ogreli in se nato pomaknili k postajam: 

   1. STAROSTNO OBDOBJE: 

   - prenašanje žogic iz enega zaboja v drugega, 



   - plazenje skozi tunel, 

   - ciljanje krompirja v košaro, 

   - poligon s treh bal sena in obročev. 

   2. STAROSTNO OBDOBJE: 

   - konjske dirke z jahanjem »konjev« iz role časopisnega papirja, 

 

    
 

  - preskakovanje različno velikih buč, 

 

                                        
   - iskanje kostanjev in orehov pod listi v velikem zaboju, 

   - ciljanje krompirja v košaro, 

 



                                        
         - vleka vrvi, 

 

 
         - poligon s treh bal sena, ki so jih preplezali, štirih obročev, skozi katere so          

           plazili in klopi, po kateri  so se vlekli z rokami leže na trebuhu. 

 



 
 

Ko smo opravili gibanje na vseh postajah, smo sestavili sestavljanke in poiskali 

presenečenje, ki je našo skupino čakalo v ljubkovalnem kotičku.  

 

 
 

Ob izvajanju iger smo se vsi zelo zabavali in preživeli lep dopoldan. 

 

 

 

                                                                                        Jožica Raca, vzgojiteljica                                                                   

   


