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ŠPORTNI DAN – 
IGRE NA SNEGU 

 

  

 

 

Otroci, danes bo dan športno obarvan.  
V spremstvu staršev se boste odpravili v naravo. Odidete  lahko  na  bližnji hrib, 
travnik, dvorišče, v gozd … Športni dan naj bo dolg približno 2 uri, lahko tudi več. 
Ne pozabite na primerna oblačila in obutev, pokrivala, rokavice.  

Pomembno je: 

 da ste dobro oblečeni, da vam obleke ne premočijo in da vas ne zebe.  
 Upoštevajte varnostna priporočila proti širjenju virusa, ki trenutno veljajo. Da 

dan športa izvedete izključno z družinskimi člani. Ne družite se s prijatelji, 
znanci.    

 Športni dan lahko izvedete katerikoli dan v tednu, četudi je planiran za 
ponedeljek. Predmetnik si prilagodite sami. Pomembno je le, da so šolske 
naloge opravljene. 

Igre lahko vsebujejo:  
 Smučanje, sankanje, drsanje in druge zimske športe, lahko pa čisto navadne 

preproste igre, ki jih izvedete na svojem dvorišču:  
 kepanje: kdo vrže kepo najdlje, kdo zadene lonec na snežakovi glavi, kdo vrže 

več kep v škatlo … 
 iskanje sledi: igro se igrate tako, da en član v nedotaknjeni snežni površini 

ustvarja sledi, ostali pa morate uganiti, katera žival pušča takšno sled. Lahko 
se odpravite tudi na raziskovalni sprehod v bližnji gozd in poiščete resnične 
sledi v snegu, ki so jih pustile prave živali.  

 izdelovanje snežaka z vsemi pripomočki, od pokrivala do metle … 
 zimo-slikarstvo: risanje s palico po snegu 
 izdelovanje igluja ali hišice iz snega 
 iskanje skritega zaklada: lahko skrivaš igračo (igra mrzlo-toplo), sledi nagrada 

 
Tako, našteli smo nekaj nenavadnih iger, ki se jih morda skupaj s svojimi starši še 
niste igrali. Izmislite si lahko čisto svojo igro. Uživajte na svežem zraku in dobri 
družbi svojih staršev, bratov, sester. 
NA ŠPORTNEM DNEVU NAJ NASTANE TUDI KAKŠNA FOTOGRAFIJA, KI JO PO 
ELEKTRONSKI POŠTI POŠLJITE SVOJIM UČITELJICAM NAJKASNEJE DO PETKA, 15. 
1. 2021, DO 20. URE! 


