
V jutranjem krogu smo se pogovarjali o olimpijskih igrah. Otroci so povedali, da 

doma gledajo smučanje, smučarske skoke, hokej, drsalce, ki plešejo (umetnostno 

drsanje). Vedeli so, da so naši športniki uspešni in uspeli smo razvrstiti medalje 

po barvi glede na uspešnost. 

V telovadnici smo ponazarjali gibe drsanja na krpicah. Delali smo tudi na moči in 

vzdržljivosti. 

 

 



 

Vlečenje prijateljev na odpisanih rjuhah in poskoki na trampolinu nam pri tem 

pomagajo. 

 

 



Grobo motoriko iz telovadnice smo prenesli na fino motoriko. Otroci so dobili 

različne vzorce. Izbrali so si ljudi iz duplo kock in najprej s stričkom sledili 

vzorcu na listu. 

 

 

 



Nato pa smo te vzorce prenesli na polento. Otroci so pri tem neizmerno uživali in 

dolgo vztrajali pri prenašanju enostavnih in kompleksnih vzorcev na pladenj. 

 

 



 

Naša naslednja naloga je bila risanje smučarskih skakalcev. Narisali smo jih z 

vodoodpornim flomastrom, pobarvali z navadnimi flomastri, ozadje z vodenimi 

barvicami in nazadnje nalepili smuči. 

 



 

Nastala je cela paleta smučarskih skakalcev       

 



Naredili smo tudi olimpijsko zastavo. Najprej smo si jo ogledali, jo narisali, narisali 

vzorec v polento, nato pa naredili prave olimpijske kroge. 

 

 



 

 

Imamo pravo olimpijsko razstavo. 

Najbolj zabaven dela pa je prišel na koncu; GOZDNE OLIMPIJSKE IGRE.  



Zbrali smo nekaj prispevkov, da smo šli kupit sestavine za posebno gozdno-

olimpijsko malico. Nato smo se odpravili v gozd. Za ogrevanje smo tekli do 

izbranega prostora, nato pa nas je čakal kup nalog, ki smo jih z veseljem opravili. 

 

Teči okrog debelega drevesa. 

 

 



Hodi po hlodu naprej… 

 

…vzvratno… 

 

Po vseh štirih       

 



Položi palico na tla in jo preskakuj; naprej, nazaj, levo in desno. 

 

Poišči storž in ga vrzi, koliko moreš daleč       

 



 

Upri se ob drevo, kakor da ga poskušaš podreti. 

 



 

Skoči čez štor       

 

 



 

Skoči do veje. 

 



Ko smo opravili vse naloge , smo si naredili gozdne medalje. 

 

Vsak ima svojo in vsaka je prav posebna       

 



Zdaj pa igra in najslajši del gozdnih olimpijskih iger. Naredimo si malico; sladko 

olimpijsko zastavo. Uporabimo maslene piškote, smetano in bonbone       

 

 



Mhmmmm, kako so slastne zastave       
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