
STARI DRUŽABNI IGRI 

1. TRI V VRSTO 

PRIPOMOČKI: 

o kamenčki 

o plastični pokrovčki 

o karton 

o slamice 

o paličice za ražnjiče … 

 
NAVODILA ZA IGRO: 

Izmed zgoraj naštetih pripomočkov izberi tiste, ki jih imaš doma. Za igro 

potrebuješ nekaj za izdelavo podloge (karton, list papirja, slamice, paličice …). S 

pomočjo izbranih pripomočkov naredi mrežo. Nato izdelaj še 10 figuric. Na 5 

figuric nariši poljuben vzorec ali jih označi s krogcem, na ostalih 5 pa nariši drug 

vzorec ali jih označi z x. Figure lahko izdelaš iz kamenčkov, plastičnih zamaškov, 

lego kock … 
 
 
 

 



2. 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: 

Učiteljica Neja       
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Primer predloge: 


