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1. Družabne igre 

IME, PRIIMEK, MESTO, ŽIVAL … 

PRIPOMOČKI:  

 listi papirja  

 svinčnik za vse igralce  

NAVODILA ZA IGRO:  

Potrebuješ toliko listov kolikor je igralcev. Na list vsak igralec nariše 

razpredelnico za kategorije: IME, PRIIMEK, MESTO, ŽIVAL, DRŽAVA, 

RASTLINA, PREDMET, POKLIC… Na koncu dodaš še stolpec za točke. Pri 

igri lahko uporabiš vse predlagane kategorije ali katero izpustiš ali 

dodaš. Vsi igralci morajo imeti enako število stolpcev, ki so enako 

razporejeni.  

Eden izmed igralcev izgovori: »En, dva, tri, naj se roka razprši«. Vsak 

izmed sodelujočih pokaže določeno število prstov (od 0 do 10). Seštejte 

prste vseh igralcev in ugotovite, katera črka slovenske abecede je na 

tem mestu. Ko ugotovite črko, vsi igralci naenkrat začnete izpolnjevati 

tabelo po kategorijah. Kdor prvi najde vse besede na določeno črko, 

zakliče »STOP«. Takrat vsi odložijo pisalo. Vsi igralci preberejo kaj so 

zapisali.  

TOČKOVANJE: 

 o Če ima vsak igralec pod vsako kategorijo napisano drugačno besedo, 

vsak prejme 10 točk za vsako besedo.  

o Če ima več sodelujočih zapisano isto besedo pod določeno kategorijo, 

si za tisto besedo pripišete 5 točk, tisti, ki pa imajo drugačno, si štejejo 

10 točk.  

o Če kdo od sodelujočih pod kakšno kategorijo ni zapisal besede, pri 

tisti kategoriji dobi 0 točk, ostali pa pri tej isti kategoriji dobijo 20 točk 



(če imajo zapisane različne besede) oz. 10 točk, če imajo zapisano 

enako besedo. 

Primer: 

 IME PRIIMEK MESTO/NASELJE DRŽAVA RASTLINA ŽIVAL PREDMET POJEM 
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Dodatne ideje za kategorije: šport, reka, poklic…. 

 

 

TOPLO / HLADNO  

PRIPOMOČKI:  

Predmet po vaši izbiri  

NAVODILA ZA IGRO:  

Za igro sta potrebna 2 igralca. Eden izmed igralcev si izbere predmet in 

ga skrije nekam v prostoru. Drugi igralec hodi po prostoru in išče 

predmet. Tisti, ki je predmet skril, usmerja drugega igralca z besedami 

»VROČE«, če je iskalec blizu predmeta, »TOPLO«, če je obrnjen proti 

predmetu in je blizu. Besedi »HLADNO« in »MRZLO« pomenita, da je 

iskalec v napačni smeri in oddaljen od predmeta. Ko se predmet najde, 

igralca zamenjata vlogi. Iskanje in skrivanje lahko razširite na več 

prostorov. Predmeti so lahko različno veliki, glede na starost otrok. 

  



2. Hobotnice 

NAUČIMO SE KVAČKATI – 2 

1. KAJ POTREBUJEMO? 

POTREBUJEMO KVAČKO IN PREJO. 

 

ZADNJIČ SMO IZDELALI ZAPESTNICO 

PRIJATELJSTVA IZ VERIŽNIH PETELJ. 

 

 

 

 



2. KAKO SE NAUČIMO DELATI 

ŠIBIČNE PETLJE? 

NA SPODNJI SPLETNI POVEZAVI JE PRIKAZANO, 

KAKO IZDELAMO ŠIBIČNE PETLJE. 

https://www.youtube.com/watch?v=fYibyB8leYY&t=509s 

 

3. KVAČKANE HOBOTNICE ZA 

NEDONOŠENČKE (IZ ŠIBIČNIH 

PETELJ) 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fYibyB8leYY&t=509s


3. Igra za mlade raziskovalce 

Imate doma malega radovednega raziskovalca, ki bi rad pretaknil vsako ped? 

Ki ga zanima vse in še več? Včasih nam staršem zmanjka idej, kaj vse 

ponuditi vedoželjnim malčkom, kupljenih igrač pa se hitro naveličajo. 

Nemalokrat so preproste, doma narejene in po vrhu vsega poceni dejavnosti, 

najboljše. 

Izdelave igre raziskovanja se lahko lotite sami in z njo presenetite svoje 

malčke ali pa k izdelavi povabite otroke in ustvarjate skupaj. S pomočjo te 

igre, bo otrok odkril novo dimenzijo raziskovanja. 

Z malo domišljije lahko to igro spremenimo tudi v učni pripomoček za učenje, 

črk, številk, poštevanke, živali, barv, tujih jezikov, delov telesa … 

 

 



Za izdelavo igre potrebujemo: 

 črno mapo s prozorno prvo stranjo (lahko tudi prozorno mapo in črn papir) 

 flomastre za prosojnice ali alkoholne flomastre 

 trši papir ali karton svetle barve 

 škarje 

Lotimo se ustvarjanja 

Za osnovo potrebujemo črno mapo, ki ima prvo stran prozorno. Uporabimo 

lahko tudi navadno prozorno vložno mapo ali pa kar prosojnico, pod katero 

damo črn papir in ga prilepimo po eni daljši stranici k prosojnici oz. mapi. 

 

Za lažje risanje si prozorno stran podložimo z belim papirjem. Če nam risanje 

ne gre preveč od rok, si lahko na spletu poiščemo predlogo. Sama sem 



poiskala pobarvanko podvodnega sveta, jo natisnila in jo podložila v mapo. 

Seveda lahko narišete poljuben motiv. Npr. nočno pokrajino, jamo, hišo 

ponoči … Nato sem se lotila prerisovanja. S tankim flomastrom za prosojnice 

sem obrisala vse črte, nato pa sem sliko še pobarvala. Pri risanju je potrebno 

paziti, da imamo ustrezne flomastre, saj se navadni lahko razmažejo oziroma 

niso obstojni na foliji. 

 

Ko smo s sliko zadovoljni, se lotimo izdelave svetilke. Uporabimo lahko bel ali 

drugi svetel trši papir. Sama sem izbrala svetlo modrega, da bo podvodni svet 

bolj resničen. Papir izrežemo v obliki snopa svetlobe. 



 

Zgornji del naj bo širok približno 10 cm, snop pa naj bo dolg približno 13 

centimetrov. Ne pozabimo še na ročaj. Tega lahko le pobarvamo ali snop 

svetlobe prilepimo na ročaj, ki smo ga izrezali iz kartona, na tulec, škatlico ali 

kakšno drugo osnovo. Sama sem ga prilepila na penast kvader. Ročaj svetilke 

lahko poljubno okrasite. 



 

In raziskovanje se lahko prične. S svetilko sezite med temno osnovo in 

prozorno stran in snop svetlobe bo razkril skrito sliko. 

VIR: https://mojpogled.com/igra-za-male-raziskovalce-naredi-sam/ 

Videoposnetek:  

  

https://mojpogled.com/igra-za-male-raziskovalce-naredi-sam/


4. Živalske sence 

 

  



5. Mavrica je, mavrice ni 

 
Potrebujemo:  

 krog iz papirja razdeljen na 7 enakih delov,  

 barvice (rumeno, oranžno, rdečo, vijolično, svetlo modro, temnomodro in zeleno barvo), 

 leseno palčko (npr. za ražnjiče) 
 

Izdelava:  

Vsak del kroga pobarvamo z eno barvo v naslednjem zaporedju: rumena, oranžna, rdeča, vijolična, svetlo 

modra, temno modra in zelena. Na sredini kroga naredimo luknjico in vanjo zapičimo leseno palčko. Če 

palčko počasi vrtimo nam pred očmi pleše mavrica, ko pa palčko dovolj hitro zavrtimo, naša mavrica izgine 

in vidimo samo krog bele barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Papirnata vrtavka 

 

 

 

S pomočjo spodnjega posnetka izdelaj papirnato vrtavko.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GJSPp0yQ4sQ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GJSPp0yQ4sQ


7. Ptičja hišica 

 

PTIČJO HIŠICO LAHKO IZDELAŠ IZ ODPADLEGA 

MATERIALA. ČE IMAŠ PRAZEN TETRAPAK OD MLEKA, BO 

TO SUPER. VANJ ZREŽI PRAVOKOTNIK, GA OKRASI ALI 

PORIŠI, VANJ NASUJ SEME ZA PTICE IN HIŠKA JE 

NAREJENA!! PTIČKI BODO VESELI TVOJE HRANE IN TI 

HVALEŽNO PELI CELO POMLAD. 

 

 



 

 

(Slike so skopirane iz https://www.varuska-ziva.si/pticja-hisica-iz-embalaze-za-mleko/, kjer najdeš 

dodatna navodila in še kakšno dobro idejo). 

  

https://www.varuska-ziva.si/pticja-hisica-iz-embalaze-za-mleko/


- 

- 

- 

- 

8. Snežak iz papirja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZ DRUGE POLOVICE LISTA IZREŽETE SNEŽAKOVO GLAVO, ZA 

LONEC PA LAHKO UPORABITE BARVNI ALI REVIJALNI PAPIR. 

OSTALE PODROBNOSTI (OČI, USTA, GUMBE …) NARIŠETE S 

FLOMASTRI IN POBARVATE Z BARVICAMI. 

 

 

 

 

 

 

SNEŽAKA PRILEPITE NA MANJŠI KOS PAPIRJA ALI KARTONA. 

 

 

 

 

 



9. Snežinke iz vatiranih palčk 

Za izdelavo snežink potrebuješ: 

 vatirane palčke 

 lepilo 

 bleščice 

 snežinke iz papirja 

 

Konice palčk, kjer je vata, namažemo z lepilom in nanje nanesemo 

bleščice. Palčke nato na sredini zlepimo skupaj. Sredino, kjer se vidi 

lepilo, pa skrijemo tako, da čez to prilepimo snežinko, ki smo jo izrezali 

iz papirja.  

 

 



Spodaj si lahko ogledaš še nekaj idej za snežinke. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



10. Ustvarjajmo sami  

USTVARJAJMO SAMI: POŠAST 

 

Potrebuješ bel list in flomastre: 

https://www.youtube.com/watch?v=meN-eWeM3Mc 

 

KAKO NARIŠEMO: srce s krili: 

https://www.youtube.com/watch?v=uO9NpXkGTOI 

 

KAKO NARIŠEMO: 3D kapljica 

Potrebuješ: 

-bel list 

-mehek svinčnik 

Pa veliko veselja ob ustvarjanju ti želim!!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=meN-eWeM3Mc
https://www.youtube.com/watch?v=uO9NpXkGTOI

