
 

OLIMPIJSKE URICE 
UDELEŽENCI: otroci, učenci, učitelji, trenerji, starši in vsi, ki želijo biti olimpijsko aktivni.  

LOKACIJA: urice se lahko izvajajo doma, v vrtcu, šoli ali v okviru aktivnosti športnih klubov. 

POTEK: urice se lahko izvaja kadarkoli v sklopu učnega procesa, kot zabavne vsebine za prosti čas ali v 

sklopu športnega dogodka. 

● V uvodu ure se z otroki pogovorimo o olimpijskem protokolu in olimpijskih simbolih. 

● Na spletu si ogledamo video posnetke in fotografije z olimpijsko tematiko. 

● Z otroki sestavimo novo ali preberemo že obstoječo prisego k športnemu duhu, fair playu, 

odličnosti, pravičnosti, prijateljstvu ipd. 

● Pogovorimo se o izvedbi aktivnosti in se lotimo ustvarjanja ter izvajanja nalog.  

● Ob koncu ure naredimo povzetek, razstavo in pohvalimo udeležence.  

USTVARJALNE ZABAVNE OLIMPIJSKE AKTIVNOSTI 

● Olimpijska medalja 

● Olimpijske krogi z origami tehniko 

● Olimpijska majica 

● Olimpijski ogenj v vodi 

● Olimpijska bakla 

● Vaje za pisanje 

● Pobarvaj me 

● Spoznaj Japonsko 

● Lego kocke in olimpijski krogi 

● Olimpijska kuhinja - suši 

● Olimpijska križanka 

● Olimpijski kviz 

● Gibalne aktivnosti 

● Nariši svojo olimpijsko maskoto 

● Nariši piktograme olimpijskih iger, pripravi jih za tehniko linoreza 

● Zamisli si in ustvari model olimpijskega stadiona ali olimpijske vasi 

● Izdelaj okraske: verigo olimpijskih krogov iz papirja  

NAMIG 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS predloga 

OKS spletni kviz 

OKS priporočila 

JEZIK (slovenščina, angleščina in drugi jeziki) 

● Napiši dnevniški zapis skozi oči olimpijskega športnika 

● Napiši MOK-u prepričljivo pismo, zakaj izbrati Slovenijo za organizatorja Olimpijskih iger 

● Pripravi predstavitev svojega najljubšega športa 

● Napiši program olimpijskih iger za otroke 

● Napiši novo olimpijsko prisego ali olimpijsko himno 

● Opravi intervju s športnikom, napiši prispevek za šolsko spletno stran 

● Ustvari slovar besed in besednih zvez za športnike in obiskovalce Olimpijskih iger 

● Napiši biografijo športnika, pripravi predstavitev 

● Pripravi napovednik ali reklamo za športni dogodek 

● Anketiraj športnike o tem kaj jim predstavlja šport, predstavi svoje zaključke 

● Pripravi in odigraj kratko igro: “Na treningu” 

● Analiziraj jezik športnih komentatorjev in predstavi zaključke 

● Napiši časopisni prispevek: o športniku, o določeni sodniški odločitvi, o tekmovanju 



MATEMATIKA 

● S statistično obdelavo podatkov razišči minule olimpijske igre in predstavi rezultate 

● Z diagrami razvrsti uredi in primerjaj športnike, športe in olimpijske igre 

● Pripravi zanimive matematične probleme z olimpijsko tematiko (pripravi tudi rešitve) 

GOSPODINJSTVO 

● Zapiši tedenski jedilnik športnika 

● Pripravi značilno jed države gostiteljice olimpijskih iger 

● Sešij oblačilo: navijaško, športno ali pa tako, ki te spominja na gostiteljico olimpijskih iger 

BIOLOGIJA, FIZIKA  IN KEMIJA 

● Izberi si šport ali športnika in razišči katere mišične strukture so najbolj aktivne pri tem športu 

● Razišči kako nastane športna oprema (npr: smuči, dresi, sanke, tekaški copati ipd) 

● Razišči iz kakšnih materialov so olimpijske medalje in bakle in kako jih ustvarijo 

● Razišči mehaniko skoka s palico, postavi preprost fizikalni model 

● Razišči pri katerem olimpijskem športu delujejo največje sile na telo športnika 

RAČUNALNIŠKE SPRETNOSTI 

● Oblikuj spletno stran s tematiko olimpijskih iger, poskusi vključiti aktualne novice 

● Oblikuj grafični material s tematiko olimpijskih iger 

● Oblikuj svoje grafične piktograme za olimpijske športne discipline 

● Ustvari bazo podatkov o modernih olimpijskih igrah 

● Ustvari telefonsko aplikacijo na temo olimpijskih iger 

● Ustvari video vsebine ki nagovarjajo gledalce k spremljanju športa in olimpijskih iger 

● Ustvari kratek film s športno ali olimpijsko tematiko. 

● Ustvari grafiko: olimpijski plakat in sodeluj v OKS natečaju za olimpijski plakat 

GEOGRAFIJA 

● Izberi državo gostiteljico olimpijskih iger in jo dobro opiši 

● Izberi poljubno državo udeleženko in jo dobro opiši  

● Predstavi pot olimpijske bakle od začetka do prizorišča 

● Izdelaj turistični vodnik po državi gostiteljici ali po mestu Olimpijskih iger 

ZGODOVINA 

● Izdelaj časovni trak olimpijskih iger 

● Pripravi vodič po olimpijskem muzeju (OKS virtualni ogled) 

● Pripravi predstavitev o starogrških olimpijskih igrah 

● Pripravi predstavitev o Pieru de Coubertinu in modernih olimpijskih igrah 

● Razišči in predstavi zanimiva zgodovinska dejstva v povezavi z olimpijskimi igrami 

 


