
LISICA, KAJ RADA JEŠ 

Še ena zabavna starejša igra, ki je tudi danes med otroki zelo priljubljena. 
Eden od njih se postavi v vlogo lisice, obrnjen s hrbtom proti drugim otrokom. 
Ostali otroci so piščančki in jo sprašujejo: Lisica, kaj rada ješ? 
Če lisica na primer pove, da rada je solato, makarone, bane ali kaj, kar sploh 
ni hrana, lahko piščančki naredijo korak proti njej in ponovijo vprašanje. 
Če lisica reče, da rada je piščančke, morajo hitro steči, da jih lisica slučajno 
ne ujame in pohrusta. Kogar ujame, je lisica. 
Igra je tako polna smeha, otroci pa se je nikoli ne naveličajo igrati in bi se jo 
najraje igrali vedno znova. 
 

TETA POTUJE, TETA POČIVA 
Igra, za  razvijanje eksplozivne moči. 

Otroci se postavijo v krog in se pri tem držijo za roke. Z izštevanko določimo 
otroka, ki bo vodil igro. Pred otroke postavimo stole, katerih mora biti eden 
manj, kot je otrok. Otrok, ki vodi igro, prične prepevati: »Teta potuje, teta 
potuje, teta potuje …!«.  
Otroci se držijo za roke in tekajo okrog stolov dokler otrok, ki vodi igro, ne 
zapoje. »Teta počiva!« 
Takrat se morajo otroci spustiti in se najhitreje usesti na stole. Otrok, ki 
ostane brez stola, je izločen iz igre. Lahko si izbere katerikoli stol, ga  odnese 
ob steno, se usede nanj ter spremlja razplet igre.  
Zmaga otrok, ki ostane zadnji v igri in bo tudi vodil naslednjo igro. 

OPAZOVANJE OBLAKOV 



Čeprav se sprva morda ne zdi pretirano zanimiva, je opazovanje oblakov ena 
bolj ustvarjalnih iger, ki se jih lahko igrate s svojimi otroki. Samo poiščite 
primerno odprt prostor, se skupaj s svojimi otroki uležite na odejo ter med 
vsemi oblaki poskušajte najti tistega, ki ima nekakšno podobo. Nato recite 
“vidim oblak, ki je videti kot…”. Ostali člani bodo nato morali ugibati, kateri 
oblak ste imeli v mislih. Kdor prvi ugane pravilen oblak, nadaljuje igro. 
 

NAREDITE HIŠO 

Iz stolov in odej naredite sredi dnevne sobe hišo, šotor, kamor se otroci lahko 
skrijejo in si uredijo domek. To da otrokom dodatni občutek varnosti in nove 
ideje za igro v novem prostoru. Starši pa ta čas lahko izkoristite za svoje delo 
ali pa se jim pridružite.



KOSILO ZA VSE PLIŠKOTE

Otroci se radi zadržujejo v kuhinji in starše opazujejo pri kuhanju. Najraje pa 
tudi pomagajo pri enostavnejših opravilih.
Če so še premajhni, da bi vam pomagali, se lahko igrajo s plastično ali leseno 
hrano, ki jo pripravijo za svoje pliškote. Naj jih posedejo za mizo in jim 
pripravijo pojedino ali piknik.
Lahko se dogovorite tudi tako,da otroci sodelujejo pri dogovarjanju jedilnika 
za naslednji dan.
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