
Svež zrak je ključnega pomena pri ohranjanju telesne odpornosti,
zato se, v kolikor imamo možnost, odpravimo ven. 

RISTANC 
Na tla narišemo kvadrate v obliki letala (najprej dva

enojna, en dvojni, en enojni, en dvojni in na vrhu še en v
obliki polkroga), vanje napišemo številke od ena do

sedem. Kamenček vržemo v prvi kvadratek in skačemo
po oštevilčenih kvadratih po eni v enojnih in dveh nogah
v dvojnih kvadratih. V polkrogu na vrhu tančule se lahko

spočijemo in se na enak način vrnemo na izhodišče,
vmes pa poberemo svoj kamenček. Tako nadaljujemo

po naslednjih številkah. Če kamenčka ne vržemo v pravi
kvadrat ali se med skakanjem prevrnemo ali v enojnem

kvadratu stopimo na tla tudi z drugo nogo, je na vrsti
drug igralec. Zmaga igralec, ki uspešno zaključi s

sedmico. Lahko pa igro igramo sami in poskušamo tako
dolgo, da nam ne uspe priti do konca.

Postavite večje plastične lončke na
tla, razporedite po želji. Označite

črto, od katere boste metali
kamenčke in prvi igralec naj začne
ciljati postavljene tarče. Igro lahko
igra otrok tudi sam. Ko zmeče vse

kamenčke ali žogice, je na vrsti
naslednji. Če želite tekmovati, zmaga

seveda tisti, ki zadene večkrat.

METANJE KAMENČKOV

Škatle, pločevinke ali plastične
lončke naložite eno na drugo.

Označite mesto, od koder se bo
ciljalo. Prvi igralec cilja tarčo, ko

zmeče vse žogice, preštejte podrte
ovire in jih nato ponovno postavite.

Začne naslednji igralec in tako
naprej. Lahko pa igra le ne igralec in

si točke sešteva.

PODIRANJE LONČKOV

Za igro sta potrebna vsaj dva igralca,
eden drži v roki zastavo, drugi igralci
pa jo morajo uloviti. Tisti, ki jo ulovi,

je naslednji, ki drži zastavo.  Torej, če
imaš sestrico, bratca, vzemite staro

ruto za zastavo in igra se lako prične.
Seveda lahko povabita tudi starše. 

LOVLJENJE ZASTAVE

Balon čim večkrat odbijemo v zrak,
ne da bi se dotaknil tal. Isto

poskusimo s hrbtno
stranjo roke, z obema rokama
izmenično ali z glavo. Če se

usedemo na tla, lahko
odbijemo balon tudi z nogo.

ODBIJANJE BALONA ALI
ŽOGEHULA HOOP

Pri tej igro morajo otroci z boki
zadržati obroč nad tlemi. 

Hula hop igro lahko naredite
tekmovalno tako, da otrokom

preprosto merite čas, kdo uspe
najdlje časa zadržati hula hop obroč

nad tlemi.

BADMINTON
Če imaš bratca ali sestrico, se lahko igrata igro badminton. Potrebuješ
dva loparja za badminton in pernato žogico. Cilj igre je zadeti pernato

žogico in jo podati nasprotniku. Igro lahko igraš tudi s starši.

IGRE NA PROSTEM
Aktivno preživljanje časa na

svežem zraku


