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UVOD 
 

Ko govorimo o učenju, se marsikdaj v pojem nehote prikradejo negativna čustva in podoba 

tradicionalnega učenja v šolskih klopeh. 

A učimo se lahko tudi drugače. Eden izmed najnaravnejših, najzabavnejših in najbolj kreativnih načinov 

učenja, je zagotovo igra. Skozi igro otrok razvija svoje sposobnosti, tako spoznavne kot gibalne. Takrat 

je v celoti prisoten s svojim doživljanjem, intenzivnostjo in vztrajnostjo. 

Žal živimo v času, ko se igra v vse večji meri seli v zaprte prostore, v svet digitalnega in virtualnega. 

Pozabljamo na čudovite izkušnje, ki nam jih daje igra na prostem. Iz tega razloga smo člani študijskega 

krožka Obujanje starih iger ob drevesni hišici pobrskali po spominu, podstrešju, literaturi in spletnih 

virih ter zbrali nekaj idej za igranje na prostem. Pri tem so nam na pomoč priskočili tudi naši dedki in 

babice. Hkrati smo ob bližnjem gozdu iz odpadlega materiala zgradili drevesno hišico in uredili okolico, 

kamor se bodo lahko varno zatekali naši najmlajši in se zabavali ob starih igrah iz te zbirke. 

Morda pa te igre tudi v vas prebudijo otroka … 
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IGRE NA PROSTEM 
 

RISTANC 
Je skupinska igra manjših skupin. Če je otrok veliko, je bolje igrati v več skupinah na različnih ristancih. 

Najprej narišemo svoj ristanc, ga razdelimo v polja in jih oštevilčimo od številke 1 naprej. Ko imamo 

ristanc narisan, si poišče vsak svoj kamenček za metanje v ristanc. Biti mora okrogel in ploščat.  

Igra se začne tako, da vsak vrže kamenček v sredino prvega polja. Ko obleži v njem, odskače ristanc, na 

koncu pobere kamenček in ga vrže v naslednje polje. Tako dela vse dotlej, dokler ni »fuč«. »Fuč« 

pomeni, da kamenček odleti čez ristančevo polje ali da skoči na ristančevo črto ali prek nje iz polja. Če 

je igralec »fuč«, se umakne naslednjemu igralcu.  

V ristančeva polja se skače po eni ali obeh nogah. To je odvisno od ristančevega polja (enojno ali dvojno 

polje). Na vrhu ristanca je »nebo« ali »nebesa« ali »dom«. V njem se počiva ali se obrača v skoku 

naokrog. Ko igralec pride skozi vsa ristančeva polja, se igra nadaljuje tako, da se poleg skakanja naredi 

še kakšna dodatna naloga (kamenček nosi na dveh prstih roke, na glavi, miže prehodi ristanc itd.).  

Ko opravi vse težke naloge, lahko nariše v katerokoli polje svoj križkraž, kar pomeni, da je to polje zdaj 

igralčevo. V njem je gospodar, počiva, iz njega lahko meče kamenček, se prestopa, nihče ne sme 

vstopiti v to polje, ki si ga je prekrižal itd. Igra se zaključi, ko so vsa polja prekrižana in prilaščena. Če 

hočemo igro nadaljevati, si narišemo nov ristanc. 

 

vir: shop.level.si 

 

RIHTARJA TOLČI 
Eden od igralcev se usede na stol, drugi se skloni in mu položi glavo med kolena, ostali ju obkrožijo. 

Nekdo od teh, ki stojijo okoli, močno udari sklonjenega po riti. Ta poskuša uganiti, kdo ga je udaril. Če 

pove pravega, zamenjata mesti, če pa ne, se igra nadaljuje. 
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KAČO VIT 
Kačo vijemo na odprtem prostoru. Igralci se primejo za roke in sklenejo dolgo vrsto. Desno roko 

podamo naprej, levo nazaj. Spredaj se razvrstijo boljši in spretnejši tekači. 

Vodja kače vije kačo na čim več različnih načinov. Včasih skušajo spodnesti “kačji rep“, da se zaplete, 

razpade in prekopicava. Kačo lahko vijejo tudi v ritmu neke pesmi, npr. Izidor ovčice pasel. 

 

POLŽ 
A. Na tla narišemo polža. Igralec, ki igro začne, mora preskočiti vsa polja po eni nogi. V sredini si lahko 

odpočije, potem se obrne in priskaklja nazaj. Če med skakanjem stopi na črto, je »fuč« in mora 

počakati, da vsi igralci za njim opravijo svoje delo. Če je opravil vso pot brez napake, si za nagrado 

izbere poljubno polje in si ga označi. To polje je potem njegovo. V tem polju lahko počiva, vsi ostali pa 

ga morajo na poti skozi polža preskočiti. Po pravilu mora biti med zasedenimi polji po eno polje prosto. 

B. V polje polža meče prvi igralec v vrsti svoj kamenček. Po eni nogi priskaklja vsa polja do tistega, v 

katerem je kamenček, le-tega pobere in odskaklja nazaj. Če kamenček pade na črto ali če predpisanega 

polja igralec ne zadane, je »fuč«. Igro nadaljuje naslednji igralec tam, kjer jo je prej končal. Ko priigra 

do sredine polža, lahko igralec stopi na obe nogi in skoči iz polža ven. Zdaj meče svoj kamenček v polje 

v sredini nazaj, prek glave. Če zadane, si lahko za nagrado izbere svoje polje v polžu. V to mu pri 

nadaljevanju igre ni potrebno več metati. V njem si lahko odpočije, ostali pa morajo v to polje na svoji 

poti kamenček sicer metati, pri skakanju pa ga morajo preskočiti. 

 

vir: vrtec-cerknica.si 

 

POTUJEM V JERUZALEM 
Igralci se primejo v krogu in hodijo v smeri urinega kazalca. Izbrani igralec, ki ima v rokah rutico, hodi v 

nasprotni smeri in prepeva:  

Potujem v Jeruzalem, kdo gre z nam?  

Od tam naprej pa v Betlehem in ti greš z nam!  

Ko zaključi kitico, udari s koncem rutice najbližjega iz notranjega kroga. Tisti, ki ga je udaril, zapusti krog 

in se pridruži popotniku za Jeruzalem. Igro nadaljujejo, dokler se vsi igralci ne priključijo popotniku. Tej 

igri je podobna tudi Bela bela lilija in Rdeče češnje rada jem. 

 

URA JE ENA, MEDVED ŠE SPI 
Medved “spi“, ostali igralci so razporejeni v krogu okoli njega, brez držanja za roke. Hodi se z 

ritmiziranimi koraki in prepeva:  
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Ura je ena, medved še spi,  

Ura je dve, medved še spi,  

Ura je tri, medved še spi, 

Ura je deset, medved se zbudi, 

Ura je enajst medved že stoji,  

Ura je dvanajst, medved že lovi … 

Tisti, ki so v krogu, se razkropijo na vse strani, medved lovi. Tisti, ki ga medved ujame, postane medved 

v naslednji igri. 

 

ZEMLJO KRAST 
Otroci narišejo najprej majhen krog – sonce in okoli njega velik krog – svet ter označijo svoje države. 

Potrebujejo tudi palčko. Igra se začne tako, da palčko postavijo v sonce in tisti, ki mu je palčka padla na 

njegovo ozemlje začne igro, s tem da zakliče NAPADAM ANGLIJO (ali katerokoli drugo napisano državo) 

in vrže palčko na ozemlje Anglije. Otroci se medtem razbežijo. Igralec, ki ima v lasti Anglijo, hitro stopi 

na palčko in zakliče STOP. Vsi obstanejo, 'Anglež' pa pobere palčko, se sprehodi po črtah sveta in s 

palčko zadane najbližjega. Če ga zadane, mu lahko ukrade zemljo. Ukrade si jo lahko toliko, kolikor 

lahko zariše črt, ne da bi kjerkoli stopil na tuje ozemlje. Če pa igralca ne zadane mu lahko nezadeti 

igralec ukrade zemljo. 

 

vir: dnevnik.si 

 

SKRIVALNICE 
Otroci se igrajo skrivalnice, se skrivajo in iščejo ali iščejo predmete. Skrivalnice se prenašajo in 

spreminjajo iz roda v rod. 

 

SLEPE MIŠI 
Igra se odvija tako, da izbrani slepi miši, ki so jo določili z izštevanko, okoli oči zavežejo trak ali šal, 

tako trdno, da jih ne more videti. Potem jo zavrtijo okoli osi in se razbežijo. Bistvo igre je, da miško 

lahko cukamo, jo kličemo in ko se obrne proti nam, zbežimo. Miška se seveda spotika in zaletava, a 

ko nekoga ujame, je igra končana. 

Igrico pa lahko otežimo s tem, da mora miška še prepoznati tistega, ki ga je ujela. 
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TRDEN MOST 
Izberemo dva, ki predstavljata most. Primeta se za roke in stopita toliko narazen, da gre lahko vojska, 

ki jo sestavljajo ostali otroci, skozi. Otroka, ki predstavljata most, se dogovorita, kaj naj bi bil eden in 

kaj drugi, na primer prvi je zlato jabolko, drugi pa zlata hruška. Igra se lahko začne.  

Vojska se ustavi pred mostom in ga vpraša: A JE KEJ TRD'N TA VAŠ MOST?  

KOKR SKALA, KAM'N, KOST! se glasi odgovor.  

A GRE ZIH'R NAŠA VOJSKA SKOZ'?  

JA, ČE TAZADN'GA PUSTITE! odgovori most.  

S tem je pogovor končan in vojska gre lahko skozi most. Vojska pod mostom lahko teče trikrat, a ko 

gredo vojaki tretjič skozi, most – igralca spustita roki (zapornici) pred zadnjim v koloni. Zajetega vojaka 

vprašata, ali ima rajši zlato jabolko ali zlato hruško. In v skladu z odgovorom ga razvrstita za tistim, ki 

je zlato jabolko ali zlata hruška.  

Ko se razporedijo vsi vojaki, morajo še vagati duše. To pomeni, da vsaka stran mostu vleče v svojo smer. 

Zmaga tista skupina, ki popada po tleh ali pa prestopi črto. 

  

LETI, LETI 
Otroci se posedejo okoli mize in na rob mize predse položijo kazalca desne in leve roke. Vodja igrice 

tapka po mizi in poje LE-TI, LE-TI, LE-TI, … , njegova kazalca pa se izmenično dvigata in spuščata. Ostali 

otroci tapkajo za njim in poskušajo biti čim bolj pozorni. Naenkrat vodja reče LE-TI, LE-TI, KONJ! (ali kaj 

drugega) in dvigne svoja kazalca visoko v zrak. Tisti, ki so bili pozorni, ga seveda niso posnemali in so 

pustili kazalce ležati na mizi, tisti pa, ki so ga posnemali, morajo plačati kazen, kot na primer narediti 

deset počepov ali trikrat teči okoli hiše. 

 

ŽABE IN ŠTORKLJE 
Na igrišču označimo dve mlaki (kroga in blazine). V njih prebivajo žabe, ki kvakajo in poskakujejo po 

vseh štirih in hodijo na obiske k žabam v sosednjo mlako. Med mlakami na žabe preži štorklja, ki skaklja 

po eni nogi in poskuša poloviti žabe. Žaba, ki se jo štorklja dotakne, mora iz igre. Žaba, ki postane zadnja 

ujeta, pa postane štorklja in igra se lahko začne znova. 

 

vir: vectorstock.com 
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TELEFONČKI 
Otroci se posedejo v krog, potem prvi otrok drugemu zašepeta v uho svoje telefonsko sporočilo, drugi 

ga zašepeta spet svojemu sosedu in preko njega tako naprej. Telefonsko sporočilo teče od ust do ušesa 

in od ust do ušesa. Ko sporočilo prispe do zadnjega otroka, ga ta glasno pove. Razlika med začetnim in 

končnim sporočilom je navadno tako velika, da primerjava vzbuja veliko veselje. 

 

TIČA VAGA 
Otroci se primejo drug drugega za kožo na zgornji strani dlani. Roke so čim bolj pomešane. Skupaj 

začnejo dvigovati roke in čim hitreje in glasneje govoriti: 'Tiča vaga, tiča vaga,…'. Pri 'ššššš' se spustijo 

in se poskušajo čim prej zopet prijeti. 

   

GNILO JAJCE 
Otroci se posedejo v krog, eden okoli njih nosi zmečkan papirček, to je jajce. Čim bolj na skrivaj enemu 

izmed otrok spusti papirček za hrbet in če ta tega ne ugotovi, preden pride otrok, ki je nosil papirček, 

en krog, je gnilo jajce, če pa ugotovi, mora teči za njim. On pa se lahko posede tam, kjer je prej sedel 

ta, ki je imel gnilo jajce. Če ga ne ulovi, potem jajce nosi on. 

 Ob tej igri se lahko prepevata dve pesmici:  

Kanglica, kanglica vodo drži, kdor se ozira po hrbtu dobi! 

Ali: 

Glejte bleščico, kako se blešči, kdor se ozira po hrbtu dobi!  

 

vir: minisport-si.blogspot.com 

 

ZVEZDE METAT 
En otrok zvezde meče, ostali otroci pa predstavljajo zvezde. Tisti, ki meče, prime posamezno 'zvezdo' 

za iztegnjeno roko, jo nekoliko zavrti in jo med vrtenjem izpusti. 'Zvezde' obdržijo tisti položaj, v 
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katerem pristanejo. Ko pomeče vse zvezde, določi kdo ima najbolj zanimivo ali smešno pozo. Najboljša 

zvezda nadaljuje igro. 

 

DAN ALI NOČ 
Igralce razdelimo v dve skupini, ki se postavita čelno ena proti drugi, okrog 1,5 do 2 metra narazen. 5 

do 10 metrov za vsako skupino označimo linijo, za katero so igralci rešeni. Ena skupina se bo imenovala 

"Dan", druga pa "Noč". Vodja igre naključno kliče "Dan" ali "Noč", igralci te skupine pa morajo ujeti kar 

čim več igralcev druge, preden se ti rešijo tako, da prekoračijo svojo črto. 

 

GUMITVIST 
Dva ali več igralcev stopi na notranjo stran elastike in jo napne okoli svojih gležnjev. 

Iger z elastiko je veliko (navadna, ljubljanska, limonca, trikotnik, karo …), skupna lastnost vseh pa je, da 

igralec poskuša določeno kombinacijo skokov čim bolj pravilno izvesti na različnih težavnostnih 

stopnjah (zviševanje elastike od gležnjev do podpazduhe ali spreminjanje širine napetih vrvic – oženje 

s stojo z nogo ob nogi ali z elastiko okrog ene noge, tresenje elastike ipd.). Če vam je ušlo iz spomina, 

smo za igro Usa sonožno skakali in medtem govorili:  

Usa, usa, usa, sa, pipi, duga, čara, pa. 

 

vir: www.os-negova.si 

 

KAMENČKANJE 
Za igro so pastirji skopali ne pregloboko, kakih 15 cm široko jamico z ravnim dnom, v katero so (na 

sredino) položili kamenček. Pri igri je vsak od pastirjev imel 5 kamenčkov. Pastirji so te kamenčke metali 

proti izkopani jamici tako, da so pristali čim bliže jamici, vanjo pa noben kamenček ni smel pasti. Če je 

kateri od kamenčkov padel v jamico, je moral pastir igro prekiniti. Ni bil uspešen. Za kazen je moral 

steči vračati živino, ki je morda delala škodo na njivi ali pa se je preveč oddaljila.  

Pastir, ki je kamenčke vrgel proti jamici tako, da noben ni padel v jamico, je potem z izkrivljenim 

kazalcem sunkovito frcnil vsakega od kamenčkov proti jamici; pri tem so ciljali kamenček, ki je bil na 

sredini jamice.  

Najbolj uspešen pri metanju kamenčkov in nato pri ciljanju kamenčka v jamici je bil zmagovalec. Za 

nagrado je običajno dobil pleteno košarico iz likovine, ki jo je že prej spletel eden od pastirjev. 
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MAMICA (OČKA, DEDI, BABICA) KOLIKO JE URA? 
Določimo nekoga, ki bo mamica in je na eni strani polja, vsi ostali pa na drugi strani. Otroci vprašajo: 

Mamica koliko je ura? Mamica odgovori npr.: 6 mišjih naprej (koraki so poimenovani po različnih živalih 

in so tako veliki, majhni, so skoki, zvijanje in podobno).  

Otroci se približujejo mamici. Če včasih goljufajo (preveliki koraki, koraki ko mamica ne vidi in 

podobno), je vse v redu, dokler jih mama ne vidi. Zasačeni se morajo vrniti na začetek. Zmaga tisti, ki 

pride prvi čez linijo, na kateri je mama. V naslednji igri je on mama. 

 

RAVBARJI IN ŽANDARJI 
Pripomočki: prostor za skrivanje in lovljenje, prostor za "zapor".  

Med igralci določimo dva žandarja. Žandarja počakata, da se ravbarji skrijejo, nato jih iščeta. Ko 

zagledata ravbarja, ga poskušata uloviti in privesti v zapor. Ravbar se iz zapora lahko reši tako, da 

drugega ravbarja iz zapora udari po roki in zbeži. Igre je konec, ko žandarja ujameta vse ravbarje. 

 

vir: lmit.org 

 

KDO SE BOJI ČRNEGA MOŽA  
Pripomočki: igrišče s črtama na začetku in koncu.  

Določimo, kdo bo črni mož, ki se postavi za črto na eno stran igrišča, ostali pa na drugo. Črni mož 

vpraša: "Kdo se boji črnega moža?" Igralci odgovorijo: "Nihče!" Črni mož: "Kaj pa če pride? " Igralci: 

"Mu pa uidemo!"  

Črni mož se požene proti otrokom, ki mu poskušajo uiti tako, da čim hitreje in brez njegovega dotika 

pridejo na drugo stran igrišča. Kogar črni mož ujame, mu pomaga loviti ostale igralce. Tisti, ki se mu 

najdlje izogiba, v naslednji igri igra črnega moža. 

 

MIŠKA, KJE SI? 
Izštejemo dva otroka. Drugi se primejo za roke in stojijo v krogu. Izžrebanemu paru zavežemo oči. Eden 

od njiju je mačka, drugi miška. Oba zavrtimo v krogu, nato pa mačka začne loviti miš tako, da sprašuje: 

»Miška, kje si?« Miška pa odgovori: »Tu sem!« Miška se trudi, da je mačka ne bi ujela. Tako slepa miš 

in mačka tavata, dokler se ne zaletita druga v drugo. V naslednji igri sta naslednja otroka mačka in miš. 

 

BARVICE 
Določimo vloge: kupec, prodajalec, barvice. Barvice se dogovorijo, kakšne barve bodo. Določimo 

območje, kjer lahko barvica beži, določimo trgovino in dom. 
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Kupec pride v trgovino: »Dober dan, ali imate barvice?« 

Prodajalec: »Dober dan. Kakšne barve pa?« 

Kupec: »Rad bi ___________ barvo!« 

Če je izbral barvo, ki jo ima kateri izmed otrok, ga le-ta skuša odvrniti od nakupa in reče: »Gospod, 

doma ste pustili prižgan štedilnik!« 

Kupec steče domov in ugasne štedilnik, barvica pa se skuša izmuzniti iz trgovine. Kupec jo lovi. Če 

barvici uspe priti nazaj v trgovino, preden jo kupec ujame, postane barvica prodajalec, kupec pa 

barvica. Če pa kupec ujame barvico, se le-ta vrne v trgovino in je še naprej barvica. 

 

vir: parenting.firstcry.com 

 

PTIČKI V GNEZDA 
Vsak otrok dobi svoj obroč, ki predstavlja njegovo gnezdo. N začetku so vsi otroci v svojem gnezdu, ko 

pa učiteljica reče: »Ptički letajo!«, otroci zapustijo gnezda in letajo po prostoru. Medtem učiteljica 

vzame eno gnezdo. Ko reče: »Ptički v gnezda!«, vsak otrok steče v najbližje gnezdo. Najpočasnejši 

ostane brez njega in je iz igre izključen. Kdor do zadnjega ne izgubi gnezda, je zmagovalec. 

 

POD NOGAMI 
Naredimo kolone otroke s po 7 člani. Otroci stojijo tesno drug za drugim v razkoračeni stoji. Na znak se 

prvi otrok obrne in se splazi pod nogami svojih prijateljev. Ko konča, se postavi razkoračeno na koncu 

vrste. Lahko nadaljujemo tudi gibanje pod nogami z eno žogo, dvema žogama, kotaljenjem žoge … 

 

PTIČJA KLETKA 
Igralce razdelimo na dve skupini. Prvi sestavljajo kletko: primejo se za roke in sklenejo obroč. Drugi so 

ptički in sedejo na sredino kroga. Igralci, ki predstavljajo kletko, jih poskušajo zadržati, vendar pri tem 

ne smejo biti preveč grobi. Če vsi ptički uidejo iz kletke, zmagajo ptički, če jim to ne uspe, pa 'kletka'. 

 

ZASTAVICE 
Vodja igre vzame v eno roko ruto ene, v drugo pa ruto druge barve. Kadar pomaha z eno ruto, morajo 

vsi nastopajoči počepniti ali leči na tla, ko pomaha z drugo ruto, morajo hitro vstati. Kdor se zmoti ali 

zamudi, mora iz igre.  
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HOBOTNICA 
Večji prostor je morje, na obeh straneh pa je breg. Eden od otrok stoji na drugem bregu kot ostali in je 

hobotnica. Hobotnica zakliče: »Plavaj!« in ribice stečejo na nasprotni breg. Kogar hobotnica ujame, 

postane hobotničina lovka. Primeta se za roke in lovita ostale ribice. 

 

PONAVLJAMO ZA VODJO 
Otroci stojijo za vodjo v koloni, drug za drugim. Vodja se premika po prostoru in dela poljubne gibe, 

otroci pa ga posnemajo. Lahko delamo gibe ob glasbi, s tem, da otroci upoštevajo ritem glasbe. 

 

PODAJANJE ŽOGE 
Žogi naj bosta dovolj veliki, da ju je mogoče prijeti z nogami. Igralci so razdeljeni v dve skupini, vsaka 

dobi eno žogo. Igralci si jo morajo podajati tako, da jo primejo s stopali, pri čemer pa ne sme pasti na 

tla. Če se to po nesreči vendarle zgodi, mora žoga spet na začetek skupine. Zmaga skupina, ki žogo 

hitreje poda do zadnjega igralca. 

 

vir: clipartkey.com 

 

LOVLJENJE SENCE 
V igri lahko sodelujeta dva ali več oseb. Ena oseba je lovilec, drugi lovilcu skušajo ubežati. Lovilec 

poskuša pohoditi točno določen del sence (glava, noge …) tistega, ki beži. Lovilec lahko senco pohodi z 

nogo ali jo lovi z roko. Ko je senca ulovljena, se vlogi zamenjata. Ulovljeni postane lovilec. 

 

PEPČEK 
Pri tej igri se otroci in starši postavijo v krog. Sredi kroga se prosto giblje pepček, ki skuša žogo prestreči. 

Ko se žoge dotakne, ga zamenja igralec, ki je zadnji držal žogo v roki. Za popestritev igre lahko 

uporabimo veliko gumijasto žogo ali določimo več pepčkov. 

 

ZADENI PLASTENKE 
Za to igro potrebujemo večjo kocko, žogice, plastenke s številkami. Vržemo kocko. Toliko, kolikor je pik, 

toliko imamo poskusov za kotaljenje žoge in zadevanje plastenk. Kocko lahko izdelamo sami iz tršega 

kartona in skupaj z otroki napišemo številke in jo privlačno pobarvamo. Plastenke so lahko označene s 

številkami od 1 do 5. Rezultat je vsota številk, označenih na podrtih plastenkah. 
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VLAK 
Otroci se postavijo v kolone po 5 ali 6. Vsaka kolona ima na koncu vodjo, ki usmerja vlak, ostali pa 

zaprejo oči. Vlakovodja daje signale: 

-         dotik glave – naravnost 

-         stisk leve rame – zavijanje levo 

-         stisk desne rame – zavijanje desno 

-         dotik sredine hrbta – vlak se ustavi 

 

vir: small-motivational-stories.blogspot.com 

 

MEDUZA 
Pri tej igri potrebujemo balon. Balon postavimo na tla. Balon predstavlja meduzo, ki nas lahko opeče, 

zato jo poskušamo odgnati stran od sebe, ne da bi se je dotaknili. Mahamo z rokami, nogami, pihamo 

… Otroka spodbujamo, da si izmisli svoj način, da premakne balon stran od sebe. Naj bo čim bolj 

ustvarjalen. S to igro otrok razvija sposobnosti iskanja lastnih rešitev gibalnih problemov. 

 

SLEPEC NA POTI 
Pri tej igri potrebujemo rutko ter drevo ali ograjo. Otroku, ki se prvi javi, zavežemo oči in ga trikrat 

zavrtimo. Ko mu damo znak, naredi pet korakov. Ostali igralci ga usmerijo, kam mora nadaljevati pot, 

da pride do cilja – ograje ali drevesa. Prav tako mu določijo število korakov. Naloga slepca je, da se čim 

manjkrat ustavi. 

 

ŠKARJICE BRUSIT  
To igro se otroci igrajo na prostem, tam, kjer so drevesa. Najprej določijo nekaj drevesnih debel na 

robu gozda ali v sadovnjaku. Štejejo jih in mora biti eno manj, kot je otrok, ki se igrajo. Potem na 

določeno znamenje stečejo vsak do enega drevesa. Eden seveda ostane praznik rok. On je brusač, ki 

brusi škarjice. Prekriža oba kazalca desne in leve roke in strga z enim po drugem.  

Napoti se do najbližjega lastnika enega izmed dreves in ga nagovori: »Šlik-šlak, škarjice brusim! Ali 

imate pri vas kakšne škarjice za nabrusit?«  

Nagovorjeni odgovarja: »O ne, nimamo. Mogoče imajo pa tam kaj!«  

In pokaže eno izmed oddaljenih dreves, kamor se zdaj brusač napoti. Medtem seveda vlada nemir med 

drevesi. Njihovi lastniki se kličejo in menjavajo svoja domovanja in to hitro in vedno hitreje, ker jim 

prazno deblo drevesa lahko zaseže brusač, ki se sme polastiti vsakega nezasedenega – to pomeni debla 

drevesa, ki se ga v tistem trenutku nihče ne drži. Ko brusaču končno uspe, da si osvoji in prilasti eno od 
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debel drevesa, ki ga je za kratek čas nekdo izpustil in stekel do naslednjega, je brusačeva vloga 

zaključena. Novi brusač je novi brezdomec. In tako se igra začne znova. 

 

PAJEK PLETE MREŽO 
Muhe brenčijo okoli pajka, ki plete mrežo. To nakaže z dolgimi koraki in govori: “Pajek plete mrežo, 

pajek plete mrežo.” Kadar reče “Pajek splete mrežo,” takrat j čas, da začne loviti. Muhe se pred pajkom 

rešijo tako, da obstanejo pri miru. 

 

vir: wikiclipart.com 

 

LJUBLJANA – ZAGREB – BEOGRAD 
Eden od igralcev stoji s hrbtom obrnjen proti drugim, ki so na začetku za črto. Voditelj izgovarja 

»Ljubljana – Zagreb – Beograd. Stop.« v različnih hitrostih. Med tem se udeleženci premikajo proti 

njemu. Ko izreče besedo STOP, se obrne proti ostalim igralcem. Če vidi katerega, da se premika, ga 

pošlje nazaj za črto (na začetek). Cilj igre je, da se eden od igralcev dotakne voditelja. 

 

ŽABA LOVI MUHE 
Izmed otrok določimo žabo, ki lovi muhe. Žaba lahko ulovi muho le tako, da jo zadane z žogico v vrečki, 

vendar ne sme izpustiti vrvice. Ko je muha pravilno ujeta, z žabo zamenjata vlogi. Lov se nadaljuje. 

Muhe bežijo po prostoru in mahajo z rokami, kot da letijo. 

 

vir: vectorstock.com 

 

 


