
 

 

 

RAZLIČNE DEJAVNOSTI 

 

1. Virtualni izlet 

 

 https://www.burger.si/SLOGradovi.html 

 

2. Matematični spomin 

ŠT. IGRALCEV: 2 ali več 

PRIPOMOČKI: kartice oziroma listki z računi in rezultati 

NAMEN: utrjevanje računanja 

S soigralcem se bosta igrala prirejeno igro spomin. Na kartice napišeta račune, na druge pa samo rezultate. Nato vse kartice 

premešata in poiščeta pare.  

 

 

3. Manjkajoče število 

ŠT. IGRALCEV: 2 ali več 

https://www.burger.si/SLOGradovi.html


PRIPOMOČKI: kartončki, flomaster 

NAMEN: zbranost, spomin 

Napišeta števila do 50 ali do 100. Vsako število mora biti svojem kartončku. Eden zapre oči, drugi pa pokrije eno število. Prvi nato 

ugotavlja, katero število manjka.  

 

4. Tipanje predmetov 

 

ŠT. IGRALCEV: 2 ali več 

PRIPOMOČKI: škatla in 10 majhnih predmetov 

NAMEN: pozorno opazovanje 

Naloga igre je prepoznavanje predmetov, ki jih v škatli tipamo. 

V škatlo postavita različne predmete. Na primer ključ, gumb, svinčnik, žlico, nogavico …). Soigralec mora nato z zaprtimi očmi 

ugotoviti, kateri predmeti se skrivajo v škatli. Ugotoviti mora tako, da predmete v škatli tipa. Na podlagi oblike in materiala bo prepoznal 

predmete.  

 

5. Uganke 

 

Vse noči           Pretegnjen stric     

ob tebi bedi,           brez nog se premika. 

se zjutraj zjezi,          Rad ima dež, 

ti sanje spodi. (budilka)         a ne potrebuje dežnika. (deževnik) 



 

 

V hiški so hišice         Če možakar vanjo piha, 

na hišicah linice,         prav gotovo, da ni tiha, 

v hišicah sobice,         saj od sebe daje glas 

v sobicah čašice.         in tako nam krajša čas. 

V čašicah sladki med,        barve je pa kot polenta, 

za dobro jutro in dober tek. (čebelnjak)      mi ji pravimo ...    (trobenta) 

 

6. Besedna olimpijada 

 

ŠT. IGRALCEV: 2 ali več 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: krepitev besednega zaklada 

S soigralcem bosta tekmovala, kdo bo povedal več besed, ki se začnejo z določeno črko. Da bo še zabavneje, bosta omejena s 

časom (1 minuta).  

PRIMER 

Naštej čim več besed, ki se začnejo s črko K. (krokodil, kozolec, krompir, kokos, klavir, kosilo, krava, kamen, karta …) 

 



7. Kdo ali kaj sem? 

ŠT. IGRALCEV: 2 ali več 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: zbranost 

Nekdo pove, da je oseba, žival, stvar ali kraj. Ostali igralci nato postavljajo vprašanja (Ali si rdeč? Ali lajaš? Ali si v Sloveniji? Te lahko 

pojem? ...). Odgovorimo lahko samo z da ali ne. 

 

8. Risanje po nareku 

ŠT. IGRALCEV: 2 ali več 

PRIPOMOČKI: papir, pisalo 

NAMEN: slušno razumevanje, zbranost 

Soigralec nam narekuje, kaj moramo narisati. Bodita pozorna na podrobnosti. 

 

Prijetno igranje, 

učiteljica Nina Kartuš 

 


