
 BIBARIJE 

 

Pozdravljeni starši in otroci skupine Bibe! Upam, da ste vsi zdravi in uživate v vaših skupnih 

trenutkih.  

Glede na to, da smo vas na začetku šolskega leta seznanili z našim sodelovanjem v projektu  

SKUM (sporazumevanje s kulturno umetniško vzgojo), smo v povezavi s tem izvedli že 

številne dejavnosti, med drugim tudi srečanje s pripovedovalko Špelo Frlic, ki nas še dodatno 

spodbuja k igri bibarij, pripovedovanju krajših zgodbic z animacijami in aktivnim 

vključevanjem otrok v proces, kajti vse to pozitivno vpliva na razvoj kognitivnih sposobnosti 

razvijanje koncentracije, slušne pozornosti, čustvenemu razvoju in  krepitvi socialnih stikov.  

Bibarije vključujejo vse tisto, kar otrok potrebuje: bližino, telesni in očesni stik, smeh, 

zvočnost in ritem. Ker smo to res kontinuirano vnašali v naš vzgojni proces, vas z nekaj 

idejami vabimo k sodelovanju.  S tem namenom vam predstavljamo nekaj  prstnih iger - 

bibarij in vam želimo, čim tesnejšo povezanost med otrokom in hkrati lasten pogled na 

odzivanje ponujenega. 

V kolikor ob igri ali pripovedovanju nastanejo zanimivi komentarji otrok ali morebiti igra, ki 

bi nastala po domišljiji vašega otroka je zaželeno (po lastni izbiri), da to zabeležite ali 

posnamete in podelite z nami. Z največjim veseljem in ponosom bomo (v kolikor boste to 

seveda dovolili) ob normalizaciji stanja to delili z ostalimi otroki v naši skupini.  Zelo veseli 

bomo tudi kakšnega zapisa doživetij ob spodaj predlaganih igrah ali da nam preprosto 

posredujete, kakšno, za katero menite, da je še ne poznamo in se jo vaš otrok rad igra. 

Dosegljivi smo na elektronski naslov: vrtec.oddeleka@gmail.com. 

 

Prilagam nekaj bibarij: 

 

 

Biba, buba, baja 

Biba, buba, baja po trebuščku se sprehaja (sprehajamo se s prstki po trebuščku),  

malo sem (požgečkamo pod levo pazduho) in malo tja (požgečkamo pod desno 

pazduho) 

biba buba plesat zna.  

Sredi kroga buci buc (krožimo po trebuščku),  
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dremlje, dremlje črni muc (pokažemo, kako spimo),  

črni muc se prebudi (se prebudimo),  

bibe ni,ni,ni. 

 

Biba torto meša 

Biba torto meša,  

vija vaja, vija vak.   (držiš otrokovo dlan in s prstom krožiš po njej)  

 

Biba torto reže,  

šlik, šlak, šlik, šlak. (po otrokovi dlani s prstom narišeš križ -šlik, šlak)  

 

En kos torte ti dobiš. ("zajameš iz otrokove dlani s svojimi prsti "torto" in jo neseš 

pred otrokova usta)  

drugega pa mala miš. (enako pred svoja usta) 

 

DEŽEK PADA 

 

DEŽEK PADA TIP, TIP, TIP                       S  prsti rahlo udarjamo po mizi. 

ZMOČI POLJE ZMOČI HRIB. 

 

TOČA VSUJE SE Z NEBA,                          Roki sklenemo v pest  

TRUP, TRUP, TRUPA ROPOTA.               in s členki udarjamo nekoliko močneje. 

 

LIRELAJ, SONČNI SIJAJ,                           Božamo sebe ali prijatelja  

BOŽA, BOŽA AJ, AJ, AJ.                             po obrazu. 

 

PRSTKI 

Palček pravi – jejmo, jejmo, 

kazalček pravi – pijmo,pijmo, 



sredinček pravi – ja samo kje dobimo? 

prstanček pravi – mamici v skrinjici vzemimo, 

mezinček pa je iz zibke gledal, pa vse mamici povedal. 

Tititi mezinček ti, ker si mamici povedal. 

 

 

 

Z otrokom si lahko preko interneta ogledate kakšno lutkovno predstavo: 

https://www.youtube.com/watch?v=RMEbwWfT854 

https://www.youtube.com/watch?v=xJx7hdvplWs&t=558s 

 

 

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo časa, ko bomo lahko spet preživele dneve z vami v 

vrtcu – Sinja, Jožica in Simona.  
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