
Nekaj nasvetov za igro  
in prosti čas ! 

 

Dragi starši in otroci iz skupine Lizik. Spet se vam oglašava in 
vam podajava nekaj zanimivih idej, ki vam bodo popestrile vaše 
dneve doma. Čeprav se zdi, da je namesto pomladi potrkala na 
naša vrata zima. Verjamem da ste uživali na snegu in si 
privoščili kakšno kepanje in delanje snežaka. 

Kot kaže pa se bo spet kmalu ogrelo in bomo lahko uživali v 
naravi okoli nas. Do tedaj pa nekaj idej in zamisli: 

• Ker smo v letošnjem letu, kot veste, spet vključeni v projekt 
Skum in smo že veliko naredili na tem področju vas vabim, da 
svoje otroke spodbudite k pripovedovanju kratkih zgodb. Otroci 
zelo radi poslušajo tako izmišljene, kot tudi poznane zgodbe, ki 
jih odrasli pripovedujemo. Verjamem pa, da vas bodo presenetili 
in vam kaj kmalu tudi sami pripovedovali kakšno svojo zgodbo. 
Tako vas vabim, da se poskusite v pripovedovanju. 

- http://sporocilovsteklenici.blogspot.com/2013/09/
pripovedovanje-zgodb.html  

 

 

 

 

 

 

 



• Kreativna igra: 
 
             DIRKAJMO 

 

Potrebujete: papir, lepilni trak, s katerim zlepite papirje, 
markerje različnih barv in avtomobilčke. 
Zlepite skupaj papir, da dobite zadostno dolžino. Na papir 
narišite pot, po kateri bodo otroci “vozili”. Potrudite se narisati 
različne poti z različnimi ovinki, da bi otrokom bilo bolj zanimivo. 
To je odlična igra za vidno-motorično koordinacijo. 
Igro lahko otežite tako, da narišete poti različnih dolžin, ki 
peljejo do istega cilja (ovinkasto, cik-cak, ravno) in otroku 
naročite, da gre enkrat po najdaljši, drugič pa po najkrajši poti. 
Lahko se igrate s pojmi “široka” in “ozka” pot in otroka učite 
primerjati poti po različnih lastnostih: “pojdi po modri poti …” Če 
vam je ta igra všeč, lahko naredite splet ulic, kar je lahko koristno 
za razvijanje orientacije v prostoru (pri semaforju pojdi desno, 
nato nadaljuj naravnost). 
 

IGRE S TESTOM 
Pripraviti morate testo: 300 g moke (gladka, bela), 300 g soli, 2 
dl vode, 1 žlica olja in dodati barvo. V skledo odmerimo vse 
sestavine. Z žlico jih rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne kazati 
oblika kepe testa, slano testo za ustvarjanje denemo na delovno 
površino (lahko jo še malenkost pomokamo) in zgnetemo gladko 
kepo slanega testa. 
Poleg testa potrebujete: slamice, zobotrebce, modelčke, valjar 
itd. 
Ta igra nima posebnih navodil. Mečkanje testa, izdelava 
“kroglic” in “črvov” sta otrokom zanimiva, pomagata pa tudi pri 
razvoju fine motorike. Testo lahko uporabljate enako kot 



plastelin.  Izdelujete lahko različne figure, lahko uporabite tudi 
škarje (otroci naj imajo otroške) in iz testa “krojite” različne 
oblike. Lahko rišete z zobotrebci ali (kot na sliki) postavljate 
slamice po vnaprej določenem razporedu (od enostavnih oblik do 
črk). 

	
 

• IDEJE ZA VELIKONČNE DEKORACIJE.      
 

Velikonočni zajček.  
Material:                                          
Spihano jajce, kolaž papir,  
lesena palčka za ražnjiče, plastične oči. 

 

Pikapolonica 

Material:  
Lonček za rože, rdečo in črno tempero, 
barvno blago, ping pong ali  
leseno žogico za glavo, spihano jajce. 
 


