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Naloga 1: Sestavi poligon 

Letos bomo tretjo oceno pri NŠP dobili tako, da bo vsak od vas sestavil poligon. Podobno kot 

smo to naredili v šoli za štafetne igre. Tokrat bo vsak od vas moral sestaviti sam in ne v 

skupini. Na voljo boste imeli dve možnosti: 

- poligon sestaviš iz domačih rekvizitov; 

- poligon sestaviš iz športnih pripomočkov, ki jih imamo v šoli. 

Danes dam navodila za prvo varianto.  

Poligon sestavimo tako, da v njem kombiniramo različne oblike gibanja (hoja (naprej, nazaj), 

tek, gibanje v opori po vseh štirih, poskoki, skoki, lazenja pod ovirami …). Dober poligon 

vsebuje veliko različnih gibanj, ki jih narekujejo rekviziti. Domači poligon lahko sestavimo 

tako, da kombiniramo naslednje rekvizite: različne stole, mize, metlo, nižjo omaro, steklenice 

(najbolje plastične), kozarce (najbolje plastične), likalno desko, knjige, igrače, samostoječa 

stojala za oblačila, stojala za sušenje oblačil, kozarce, smetišnico, kuhalnico, posodo, kavč, 

posteljo … 

Sestaviš lahko torej poligon, ki mora vsebovati vsaj 4 različne tipe gibanja in vsaj 6 različnih 

pripomočkov. Če boš sestavil/-a poligon, ga moraš dati še nekomu preizkusit. Pred tem mu/ji 

moraš načine prehajanja ovir razložiti in pokazati. Vadečega lahko posnameš s telefonom in 

mi posnetek pošlješ preko Viber aplikacije. Ko dobim, ti napišem povratno informacijo. Če bo 

poligon ustrezal kriterijem za oceno odlično, se bo to lahko štelo kot tvoja tretja letošnja 

ocena.  

 

Naloga 2: Masaža 

Te dni verjetno kar veliko presediš pred raznimi ekrani. Tokrat 

ti predlagam, da narediš eno koristno masažo, ki bo sprostila 

svoje hrbtne mišice. Povej naprej, še posebej staršem. 

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=U56D-kvrwB8 

Naredi pa tudi vaje iz priložene slike. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U56D-kvrwB8


 

NEOBVEZNA NALOGA: 

Če ti je ostal kje v predalu še kak spinner in lahko natisneš tole igro, se lahko igrate (z brati, 

sestrami, starši). Prilagam v spletno učilnico tudi posebej. 

 

 


