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TEHNIŠKI DAN – IGRAČE 

 
UČENCI, DANES BO ZA VAS PRAV POSEBEN 

DAN. VES DAN SE BOMO POGOVARJALI O 

IGRAČAH. 

 

 

 

 

Poznamo veliko igrač. Vsak izmed vas jih ima polno košaro ali zaboj ali omaro. 

Mogoče smo na katero igračo že skoraj pozabili. Zato je danes čas, ko se bomo 

spomnili vseh svojih igrač (novejših in tistih, ki smo jih uporabljali kot zelo majhni 

otroci). 

Ali imaš igračo? Zakaj otroci potrebujejo igračo?  

Če si odgovoril na vprašanje tako: 

Otrok potrebuje igračo, ker se z njo potolaži, ker mu daje občutek varnosti, ker se z 

njo zabava, ker se z njo uči, ker mu je všeč njena mehkoba, barva, ker se svetlika, 

vrti, oglaša… 

Vsi odgovori so pravilni. 

 

Otroci se morate igrati, to je vaša pravica!  

 

Kako se bomo danes igrali?  

Starši preberejo navodilo, ti pa ga poskusiš uresničiti: 

 Poišči igračo, ki ti je najljubša in povej kaj o njej npr. kje si jo dobil, iz česa je… 

 Poišči leseno igračo. 

 Poišči igračo, ki se premika (lahko z daljincem, lahko z navijanjem ali na poteg). 

 Poišči igračo, pri kateri lahko v igri sodeluje več oseb (družabne igre, kocke…). 

 Poišči igračo, pri kateri moraš kar veliko razmišljati. 

 Poišči igračo, ki jo lahko odneseš zvečer v posteljo. 

Verjamem, da si jih veliko našel. Nič hudega, če nisi vseh. 

Zdaj pa poišči igračo, ki je kupljena v trgovini in igračo, ki je narejena doma. 

Tisto, kupljeno v trgovini, si takoj našel, kajne?  



Kaj pa narejeno doma - teh pa je bolj malo (ladjica, vrtavka…)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zato bo glavni cilj današnjega tehniškega dne IZDELATI IGRAČO DOMA. 

Za igro porabimo veliko časa in veliko let. Za različno starost potrebujemo različne 

igrače.  

Ker smo že veliki, so za nas zelo primerne igrače, pri katerih napenjamo možgančke. 

 

 

V pomoč imaš navodila za izdelavo dveh igrač. 

1. Družabna igra: KRIŽEC- KROŽEC 

Igro igrata dva igralca. Lahko jo igraš na papirju. Potrebuješ list papirja in pisali. 

Prvi igralec riše samo križce, drugi samo krožce. Nariše mrežo: dve navpični in 

dve vodoravni črti. Vsak izmed igralcev riše svoje znake izmenoma. Zmaga tisti, 

ki prvi postavi tri krožce (ali križce) v vrsto - navpično, vodoravno ali poševno. 
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V tem primeru je zmagovalec križec. Mrežo znova narišeš in igraš znova in znova. 



                   

Lahko jo igraš na tleh s pomočjo barvic in kock, lahko uporabiš tudi kamenčke. 

 

Lahko so to gumbi različnih barv ali leseni krogci. Pospraviš jih lahko v posebej pripravljeno 

vrečko. Na vrečko nariši mrežo. 

 



2. TANGRAM 
 

Pripravi si papir A4 in sledi navodilom. Primernejši je debelejši papir. Navodila so v 

angleščini, naj te ne moti. Sledi navodilom, ki jih vidiš.  

https://www.youtube.com/watch?v=96nqx2eia0s 

 

A) S pripravljenimi liki se lahko igraš na poseben način. Lahko sestaviš kvadrat ali 

različne figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96nqx2eia0s


B) Če so liki različnih barv, so tudi figure zanimivejše. 

 

 
 

 

Predlogi so ti na voljo. Ti pa se odloči, katero igračo boš naredil.  

Lahko narediš čisto svojo igračo. Pomembno je, da je izdelana doma. 

 

 

 

 

 


