DRAGI RAP – OVCI!
Zakorakali smo v novi teden dela na
daljavo. Upam, da ste si v teednu
počitnic nabrali velikoo svež e energije
za nadaljne delo 
Ta teden se bomo posvetili gibanju.
Našo nalogo bomo poimenovali kar.....

GIBALNE URICE

Najprej razmisli --> ZAKAJ JE
GIBANJE TAKO POMEMBNO ZA
NAŠE ZDRAVJE?
Telesno dejavnost za krepitev zdravja lahko opredelimo kot
najrazličnejše oblike telesne aktivnosti, med katere sodijo aktivnosti
v prostem času, pri delu oziroma med njim in aktivnosti za približevanje
ciljem vsakodnevnih nujnih in načrtovanih dejavnosti posameznika (na
delo, po opravkih, nakupih, obiskih in/ali drugih zadolžitvah). Gre za
vse oblike gibanja telesa, pri katerem sodelujejo skeletne mišice in se
porablja energija. Po drugi strani telesno dejavnost opredeljujemo
kot namensko telesno dejavnost, ki je običajno strukturirana in se
uporablja za krepitev oziroma izboljševanje posameznikovega zdravja
in telesne pripravljenosti. Številne raziskave so namreč pokazale, da
telesna dejavnost zelo pozitivno učinkuje na človeški organizem.
Telesna dejavnost pomembno vpliva tako na telesno kot duševno
zdravje.

Sedaj pa vam ponujamo nekaj zanimivih in
zabavnih gibalnih aktivnosti, ki jih lahko
izvedete.

1. OGREVANJE
Pred vsakim gibanjem moramo seveda poskrbeti, da
ogrejemo svoje mišice in jih pripravimo na »akcijo«. To
najbolj storimo z različ nimi raztezovalnimi vajami.

2. WEB VADBA
Na internetu je na voljo veliko videov, ki so vam lahko
v pomoč pri telovadbi. Prilagam
nekaj posnetkov – idej za telovadbo
in gibalne aktivnosti, ki so zelo
zabavne in primerne za celotno
družino.
MALI ŠPORTNIK 1
https://www.youtube.com/watch?v=hfk9WClvOPM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hB8TVkL55vAgPURySeeyGOLaRjfxCNRLEAyp7cItbZpkHfux5SVE_M8

MALI ŠPORTNIK 2
https://youtu.be/uRUMQSfs-8I?fbclid=IwAR3WJQT041VSu62oA3MNiCoeJ1hw1G0gn4WeHIOd7jyIrjPW_AGgpGVACcg

MALI ŠPORTNIK 3
https://www.youtube.com/watch?v=PHwQlvrZBVw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3TqhwsSC6Z3RwdMuZXKXfWmwiwqRbX3VSg4xHnTSn5z9GsNzwg9VQFTo

MALI ŠPORTNIK 4
https://www.youtube.com/watch?v=E1XbjOcA7Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03LcMdpnOee7kwqaNfFXD2XY4_jj4ePwTwWpx8QXA-Ggm7RfQGTrT6zL4

MALI ŠPORTNIK 5
https://youtu.be/gh0Bf2QyyZU?fbclid=IwAR34-qsFlQ6eFg6Eb3kYeJ3WgR4KFPsdiVAN69IgvdYTBPSz6SU_qGVhj_Q

MALI ŠPORTNIK 6
https://www.facebook.com/malisportnik.si/?ref=nf_target&__tn__=%2CdkC-RR&eid=ARDcEWJpj595FA7z11kKyAMqFDIze-gAs6WB0Kbz2dX4NFWscP4u2Cy18Vq8WICMPtEaJx5PNleKRuD&hc_ref=ARRhXlVCOm5g85cKvqpX0pUqSBcevJJUK14MHNjRz4hSffAbjM82Ar
UAre5TaST3OJM&fref=gs&dti=213683686357200&hc_location=group

3. GUMITVIST
Gumitvist je igra, ki smo se jo večkrat igrali včasih. Je
zelo zanimiva in zabavna. Potrebuješ le dolgo elastiko
in pa dva ali več soigralcev. Dva od igralcev si elastiko
napeljeta okoli gležnjev. Ostali (eden ali dva) pa nato
čez elastiko skačeta.

Prilagam še povezavo do različnih gumitvist izštevank.

https://www.facebook.com/watch/Gumitvist-482974108517497/

4. IGRE V GOZDU
PRESKAKOVANJE PALIC
Palice naberemo in jih položimo po tleh. Te palice
lahko prestopamo, lahko jih enonožno ali sonožno preskakujemo.

IZ PALIC LAHKO NAREDIMO TUNEL in se splazimo pod njim.
CILJANJE S STORŽI V DREVO:
- z desno roko, z levo roko, s hrbtom obrnjenim proti deblu, z
zavezanimi očmi.

ŠTOR UBIJATI
Igralcu zavežejo oči pet korakov od kola.V roke mu dajo palico in ga
na mestu trikrat zavrtijo. Igralec naredi štiri korake naprej in ko
misli, da je štor pred njim, zamahne s palico. Če
po treh poskusih štora ne zadane, pride na vrsto
naslednji igralec.

POIŠČI POLOMLJENO DREVO:

po njem

plezaj po vseh štirih, hodi vzvratno, hodi po petah in po prstih, na
njem naredi lastovko

VAJE Z MANJŠIMI DRVAMI: dviguj 20x nad glavo, nosi od enega
drevesa k drugemu, postavi si jih na tla – kot črte pri našem potočku
in jih preskakuj

5. ZABAVNE IGRE »ZA DOMA«

6. OSVEŽITEV
Med

in

po

izvajanju

gibalnih

aktivnosti

je

zelo

pomembno, da piješ in tako hidriraš svoje telo.
Priporoč ljivo je, da ob vadbi piješ vodo, in ne
sladkanih pijač . Vemo pa, da bi vč asih raje popili
kakšno okusno pijač o, zato smo pripravile recepte za
nekaj vod z okusi. :)

VODA Z OKUSOM, KI JO PRIPRAVIMO SAMI
Voda z okusom, ki jo kupimo v trgovini,
je precej nezdrava izbira, saj takšna voda
vsebuje veliko sladkorja in umetnih arom.
Zato

vam

osvežilno

ponujamo

vodo

z

način,

okusom

kako

si

pripravimo

doma, brez dodanega sladkorja.
Voda z dodatkom raznega sadja, zelenjave
in zelišč, ki jo pripravimo doma, je zelo
dobra

izbira –

prednosti,

ki

ima
dajejo

namreč

številne

našemu

telesu

dodatno energijo in nam lahko pomagajo
izboljšati počutje. Je tudi enostavna za
pripravo: v vodo dodate poljubno sadje in zelenjavo, pustite stati vsaj
30 minut, najbolje pa kar 2 uri in vaš napitek je pripravljen.
Ponujamo vam nekaj idej, kako si lahko sami pripravite vodo z okusom.
Sestavine zadostujejo za pripravo približno 2 litrov vode. Seveda lahko
količino sadja prilagajate svojemu okusu.
Sadje predhodno očistite, olupite in razkoščičite, če je to potrebno,
ter narežite na tanke rezine ali manjše koščke. Uporabite lahko:
maline, ananas, mango, češnje, grozdje, lubenice, jagode, kivi, melone,
limone, pomaranče, sveže kumarice ter zelišča kot na primer meta,
melisa…
Sestavine stresite v pripravljeno posodo ali vrč, po želji dodajte kocke
ledu, prelijte z vodo, premešajte, posodo pokrijte in pustite stati do
2 uri, da se razvije pravi okus.

VODA Z OKUSOM JAGOD IN KIVIJA
Vodi primešajte 3 skodelice jagod, ki jih nežno pretlačite z vilico.
Dodajte 3 olupljene in narezane kivije in 2 limeti, ki ste jih dobro
oprali in narezali na tanke rezine.
VODA Z OKUSOM JABOLK IN CIMETA
Vodi primešajte 5 jabolk, narezanih na kocke in 3
paličice cimeta.
VODA Z OKUSOM GROZDJA IN MELONE
Vodi primešajte 4 skodelice narezane melone in 2
skodelici grozdnih jagod, ki ste jih prerezali na pol.
VODA Z OKUSOM BRESKVE
Pripravite 2 vaniljevi paličici, ki jih prej s kuhalnico rahlo pretlačite
in 6 narezanih breskev ter dodajte vodo.
VODA Z OKUSOM MANGA
Vodi primešajte 6 listov mete, 3 skodelice narezanega manga in 2
limeti, ki ste jih oprali in narezali na tanke rezine.

7. DAN ZEMLJE
22. aprila je bil dan zemlje. Zemlja nam daje
veliko dobrin, da lahko ž ivimo lepo ž ivljenje,
ljudje pa ji včasih s svojimi dejanji zelo
škodujemo. Na ta dan opozarjamo na
ranljivost in enkratnost Zemlje. Poskrbimo,
da bomo ravnali tako, da bomo Zemljo varovali
in skrbeli za okolje.

Učiteljice RaP-a ti želimo, da se ob
aktivnostih sprostiš in tudi kaj novega
naučiš. Zelo bomo vesele kakšne zanimive
fotografijo, ki nastane ob izvajanju
dejavnosti. Lepo se imej!!! :)

UČ ITELJICA ALENKA

alenka.znidar@guest.arnes.si

UČITELJICA ANITA

anita.dusak@guest.arnes.si

UČITELJICA ŠPELA

spelastusy@gmail.com

