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ZBRIKA PREDLOGOV DEJAVNOSTI IN IGER Z OTROKI V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

2020 

1. ANATOMIJA 

Na listke napišemo različne dele telesa (nos, ušesa ipd). Listke položimo na tla, tako da se ne vidi, kaj 

je na njih napisano. Povabimo po dva igralca, ki si izbirata listke razporejene po tleh. Listek, ki sta si 

ga izbrala, voditelj dvigne, ga prebere in jima ga izroči. Onadva ga morata držati skupaj s tistim delom 

telesa, ki je zapisan na listku. Zmaga par, ki je zadržal največ listkov. 

2. KAJ IMAJO SKUPNEGA? 

 

Igralci sedijo v krogu. Eden izmed otrok hodi od enega do drugega in govori »imaš« ali »nimaš«. V 

mislih ima npr. očala, uhane, modre oči ipd. Po končanem obhodu skušajo ugotoviti, na katero 

skupno stvar ali lastnost je mislil otrok. Otrok, ki pravilno ugane se zamenja s tem, ki je vodil igro.4 

3. LETI – LETI 

Sedimo okoli mize ter tolčemo po njej s kazalcema. Voditelj tudi tolče in govori: »Leti, leti … vrabec!« 

Na »vrabca« dvigne roke (preneha tolči). Vsi morajo dvigniti roke, ker vrabec v resnici leti. Voditelj si 

izmišljuje, kdo vse bi lahko letel. Če voditelj pove snov, stvar, živo bitje, ki ne leti, igralci ne smejo 

dvigniti rok z mize (voditelj lahko zavaja, tako da roke dvigne, tudi, če ni prav).  

 
4. VAJI ZA RAZVIJANJE POSLUŠANJA 

 
Indijanci 
Indijanci se znajo gibati skoraj neslišno, sploh ne vemo, kdaj se priplazijo. 
Bodimo Indijanci. 
Sredi sobe postavimo stol, nanj pa sede otrok z zavezanimi očmi. 
Pod stol postavimo predmet, ki ga otrok – Indijanec straži. 
Vsi drugi otroci se skušajo čim tišje priplaziti do predmeta in ga izmakniti. Takoj, ko 
čuvaj sliši sumljiv zvok, pokaže s prstom v smer, iz katere prihaja, in tisti otrok, ki ga 
zasači, izpade iz igre. 
Čuvaj se mora potruditi in če se le da, obvarovati svoj predmet. 
 
Zvočni spomin 
Priskrbimo 10 škatlic vžigalic(lupinic kinderjajčk) in različne predmete za prihodnje ropotulje: riževa 
zrna, kavna zrna, kamenčke, makarone, laneno seme, kovance, zobotrebce, gumbe, žebljičke … 
Nato začnemo ropotati s prvo škatlico. Otroci ugibajo, kaj je v njej. Škatlica pripade 
tistemu, ki ugane njeno vsebino. Če ne ugane nihče, jo položimo med druge in jo 
kasneje spet predstavimo. Če tudi tokrat nihče ne ugotovi, kaj je v njej, jo odpremo 
in si skupaj ogledamo vsebino. Tako si bo vsakdo zapomnil šume, ki jih povzročajo 
različni predmeti. 
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5. IZDELAJTE GOSENICO IZ GUMBOV 

 

Na kosmateno žico nizamo različne gumbe. Za tipalki prav tako upognemo kosmateno žico, prvi gumb 

pa okrasimo z očmi in usti za našo gosenico. 

6. PAZI, DA NE BOŠ ZADNJI! 

Potrebujemo: radio in časopisni papir 

 

Časopisni papir razstaviš in narediš 3-kratne prepognjence - za vsakega plesalca po enega.  

Ko plesalci zaslišijo glasbo začnejo plesati s prepognjenci v rokah.  Ko DJ glasbo stiša, mora vsak 

plesalec čimprej razgrniti svoj časopis in nanj sesti. Tisti, ki je zadnji izpade in uživa ob pogledu na 

druge plesalce. Ostali pa spet zgrnejo časopis in plešejo dalje. 

7. POKANJE BALONOV 

Otrokom s kratko vrvico na gleženj privežemo napihnjene balone. Naloga otrok je, da skušajo drugim 

počiti balone, lastne pa obvarovati. Zmaga tisti, ki zadnji obdrži cel balon na nogi. 

8. SKIRVNOSTNA ŠKATLA 
V škatlo naredite odprtino za roko. V škatlo položite "skrivnostni" predmet (svinčnik, lepilni trak, 

kuhalnico, igračo, kamen...) in jo zaprite s pokrovom. Otroci s tipanjem poskušajo ugotoviti kaj se 

skriva v njej. 

9. POLIGON V STANOVANJU / HIŠI 
Ker se v tem času ne smemo več igrati na igralih si jih lahko prenesemo v stanovanje. Skupaj z otroki 
sestavite poligon od dnevne sobe čez kuhinjo v spalnico. Otrok lahko pleza čez stol, se plazi pod njim, 
ai naredi različne ovire, ki jih mora premagati ipd.  
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10. IZDELOVANJE REGRATA IZ VOLNE 

 

11. Poišči vse prometne znake in povej kaj pomenijo. 
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12.  Dobro si oglej sliko in povej, kaj je prav in kaj ne. 

 
a) Fantek prečka cesto na prehodu za pešce. 
PRAV NI PRAV 
b) Deklica vozi po kolesarski stezi. 
PRAV NI PRAV 
c) Deklica nima zaščitne čelade. 
PRAV NI PRAV 

 

 

13. Številke poveži s pravim številom likov. 
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14. S svinčnikom sledi črti. 
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15. Paličicam za ušesa pobarvaj konce in jih pravilno postavi na podlogo. 

 

 

16. NATAKAR 

PRIPOMOČKI: Žlica, krompir 

POTEK IGRE: Vsak otrok dobi žlico, na kateri mora v roki do cilja prenesti krompir. Komur pade 
krompir z žlice, lahko poskusi znova. Igralec, ki mu uspe krompir prinesti na cilj, dobi nagrado.  
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17. Iz duplo ali lego kock sestavi imena svoje družine ali prijateljev. 

 

18. Vodena vizualizacija ŽOGICA  
 

Sedimo v krogu. 
Skozi okno je priletela žogica, čisto navadna rdeča žogica (kotalimo se po tleh kot žoge). 
Otroci so jo hoteli ujeti (po zraku lovimo navidezno žogico), toda žogica se ji je izmikala. 
Skočila je visoko visoko, do stropa (v zrak skočimo visoko, kolikor moremo). 
Potem se je zakotalila pod omaro (vsak se po svoje kotali k želeni omari). 
Otroci so se začeli plaziti po tleh, da bi jo dosegli (vsi skupaj se plazimo po tleh), 
toda žogica je odskočila in pristala na omari (nekajkrat skočimo v zrak, potem pa vsi skupaj skočimo 
na blazino, ki predstavlja omaro). 
Otroci so stopili na prste in stegovali roke (hodimo po prstih in imamo iztegnjene roke). 
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In porednica, kot da bi se ustrašila (malo se stresemo), da jo bodo zdaj zdaj prijeli (navidezno jo 
lovimo), je ušla izpod omare in butnila v zid (kotalimo se od omar k zidu). 
Otroci so se ustrašili (stresemo se). Od zidu je drsela do vrat (v počepu skačemo od zida k vratom), 
potem pa je skočila v škatlo z igračami (vsi skupaj skočimo na blazino, ki predstavlja škatlo). 
Otroci so se sklonili nad škatlo (sklanjamo se nad blazin). 
Žogica se je skrila prav na dno (z rokami si prekrijemo oči, tako da se skrijemo), zato so vse igrače 
stresli iz škatle (stresemo roke). 
Nagajiva žoga se je začela vrteti (po želji se vrtimo v krogu). 
Ustavila zdaj pri tem, zdaj pri onem (vmes se ustavljamo, nato pa spet vrtimo). 
Nastala je prava zmešnjava, vrtela se je žogica, vrteli so se otroci (vrtimo se). 
Kakšen hrup, kakšna zmeda! In ko se je eden izmed njih skoraj dotaknil (navidezno lovimo žogo po 
zraku), je spet poletela (visoko skačemo v zrak), se skrila za zaveso in odfrčala skozi okno (skrijemo se 
za mize in stole). 
Otroci so se spogledovali (gledamo se med sabo). 
Všeč jim je bila nagajiva žogica in sklenili so (primemo se za roke), da jim drugič zagotovo ne bo ušla 
(za konec visoko skočimo v zrak). 
 
 

19. Obriši sence živalim 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Zbrala in uredila Ajda Robežnik 

 

  


