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1. POZDRAVČKI V PARU 

Za to igro sta potrebna vsaj dva. Najbolje je, če je število udeležencev 

sodo. 

Prosto tečete po prostoru ali vrtu. Eden zakliče: 

»S hrbtom skupaj«. Poiščete najbližjega igralca 

ter se postavita s hrbtom skupaj, stakneta 

komolca in naredita počep. Potem spet tečete po 

prostoru. Drugi reče: »Z boki skupaj«. Spet se 

postavita skupaj (tokrat bok ob bok), se zatakneta 

s komolci in naredita počep.  

Pozdravljate se lahko na različne načine: z 

nožnimi prsti skupaj, z zadnjico skupaj, z lepim 

pogledom in nasmehom, z nogama v širokem 

koraku … Tudi gibate se lahko po prostoru na 

različne načine: skačete kot kenguru, hodite kot 

slon …  

Pri navodilih se lahko izmenjujete po vrsti ali 

določite enega, ki je vodja.  

 

2. MET KLOBUKA 

Poiščite pokrivalo – kapa s šiltom je najboljša, dober pa 

bo tudi kakšen slamnik, zimski ali kavbojski klobuk ...  

Kuhinjski stol obrnite na glavo, z nogami navzgor. Z 

določene razdalje poskusite na nogo stola vreči klobuk – večja kot bo 

razdalja, težje bo. Da bo igra še malce zahtevnejša, lahko vsaki od teh 

nog določite, koliko točk je vredna. 

 

 

 

 

 

 

 

3. LOV NA BESEDE 

Igralci sedejo v krog.  

Igralec, ki prvi začne, pove neko nadpomenko, npr. oblačilo ali vreme. V 

krogu morajo potem ostali igralci poiskati podpomenke te besede, npr. 

nogavice, majica, hlače ali pa sonce, dež, veter….  

Tisti, pri katerem se krog 

ustavi, ker se ne spomni ali ne 

najde nobene besede, prične 

znova, z novo nadpomenko. 

 

 

 

Dragi učenci in spoštovani starši,  

od vas se poslavljamo še z zadnjim sklopom priporočil ter v tem 

tednu vse učence prijazno pozdravljamo spet v šolskih prostorih! 

»Ne joči, ker je konec, bodi vesel, da se je zgodilo!« anonimen 

Upamo, da so vam naše dejavnosti polepšale dneve v socialni 

izolaciji in da vam bo kakšna od njih ostala kot prijeten spomin na 

preživeto obdobje. Tudi v prihodnje vam želimo, da bodo trenutki v 

krogu najbližjih kar se da prijetni, zato priporočamo, da si jih 

najmanj enkrat tedensko polepšate s katero od najljubših 

predlaganih iger.  
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4. KRIŽANKA IME 

Vsak udeleženec dobi list in na sredino lista napiše svoje ime in priimek 

– tako kot v križanki. Vsi igralci list s svojim imenom predajo sosedu na 

svoji desni strani. Ta poskuša s svojim imenom nadaljevati križanko na 

vse strani, nato pa jo preda naslednjemu udeležencu na svoji desni 

strani. Igra se konča, ko nihče ne more križank več nadaljevati s svojim 

imenom in priimkom. 

 

5. OSVEŽILNA SADNA SOLATA 

Pripravite vitaminsko sadno solato iz pisanega sadja. Narežite banane, 

jagode, borovnice, kivi, jabolka ... Po želji dodajte rozine, narezane 

mandlje ali 

sesekljane orehe. 

Sadno solato lahko 

prelijemo s sokom od 

pomaranče in 

potresemo s 

cimetom. 

Dober tek! 

 

 

6. MINIONI – STOJALA ZA SVINČNIKE 

Si želiš stojalo za svinčnike ali barvice, ki zgleda kot Minion? Izdelaš si 

ga lahko kar sam/a. 

Potrebuješ: 

 rolico od wc papirja 

 bel list 

 karton 

 lepilo 

 škarje 

 flomastri 

 

Izdelava: 

Rolico wc papirja oblepi z belim ali rumenim papirjem. Na rolico nariši 

(ali prilepi) oči in obleko Miniona.  

Postavi rolico na trši karton in jo obriši, krog naj bo malenkost večji kot je 

premer rolice. Nato narisan krog izreži iz kartona in ga prilepi na eni 

strani, da bo stojalo imelo dno. Pobarvaj ga modro. 

Če imaš več rolic wc papirja lahko narediš več Minionov in jih ob strani 

zlepiš skupaj, tako kot na sliki. V tem primeru narediš skupno dno. 

  

 

 

 

Obdobje socialne izolacije je uradno za nami in z njim tudi vsi 

izzivi, pred katere nas je postavilo! 

“Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire 

samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši.”  

ameriški pedagog Stephen Covey 
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