
ZABAVNE IGRE Z INDIVIDUALNIM, SKUPINSKIM PRISTOPOM (2-6 LET) 

 

1. IGRA »PREMIKANJA AVTOMOBILOV Z VRVICO« 

 

MATERIAL: avtomobilčki, vrvica, kos lesa ali tulec. 

 

PRIPRAVA ZA IGRO: Igralec priveže na avtomobilček daljšo vrvico. Vse 

vrvice privezane na avtomobile naj bodo enako dolge. Na drugi konec 

vrvice privežemo tulec. 

 

POTEK IGRE: avtomobile postavimo na konec mize, igralci pa gredo s tulci 

na nasprotni del mize. Na znak igralci pričnejo navijati vrvico na tulec. 

Avtomobilčki se tako približujejo igralcem. Kdo bo hitrejši? 

 

MOŽEN NAČINI IGRE: na kamion igralec naloži predmete (manjše igrače). 

Na kamion zaveže vrvico, na drugi strani tulec na vrvico. Z navijanjem 

vrvice na tulec igralec premika naloženi kamion po določeni poti in pazi, da 

s kamiona ne pade noben predmet. V igri lahko sodeluje več igralcev. 

Kateremu bo uspelo premakniti kamion do cilja brez izgube tovora? 

 

                                   
 

 

 

 

 

2. IGRA »ZABAVNI PLES Z BALONOM« 



 

MATERIAL: balon, vrvica, glasba. 

 

PRIPRAVA NA IGRO: napihnemo balon in ga s kratko vrvico privežemo na 

gleženj. 

 

POTEK IGRE, PLESA: plesalci se držijo v paru, ko zaslišijo glasbo, 

zaplešejo. Naloga plesnih parov je, da med plesom ne stopijo na balon. 

 

MOŽNI NAČINI IGRE: 

 Samostojni ples, kjer plesalec pazi, da ne stopi na balon in preizkuša 

zanimiva plesna gibanja. 

 Menjavanje parov na znak (ko glasba utihne). 

 Menjavanje parov na določeno barvo balona (modri skupaj ali moder 

in rdeč skupaj…). 

 Med plesom počiti balon soplesalca, zmaga tisti, ki zadnji obdrži balon 

na nogi. 

 

 
 

 



3. IGRA »UJEMI ŽOGICO V LONČEK« 

 

MATERIAL: jogurtov lonček, volnena nit (dolga 50 cm), žogica iz 

aluminijaste folije (v katero je zavit manjši predmet). 

 

PRIPRAVA NA IGRO: V dno jogurtovega lončka naredimo luknjo in skoznjo 

potegnemo volneno nit. Na koncu niti naredimo dovolj vozlov, da nit ne uide 

iz lončka (lahko si pomagamo s palčko, vžigalico, ki jo položimo počez, na 

dno lončka). Drugi konec niti napnemo okoli žogice iz aluminijaste folije. 

 

POTEK IGRE: igralec drži lonček v eni roki. Žogica visi navzdol. Naloga 

igralca je, da z gibom spravi žogico nad lonček in jo z lončkom ujame. 

 

POTEK IGRE MED IGRALCI: v folijo žogice so zaviti »zakladi«. Igralec 

pridobi »zaklad«, ko mu uspe žogico spraviti v lonček. Igralci si predhodno 

pripravijo »zaklade« na mizo. Tisti, ki hitreje pridobi večino zakladov je 

zmagovalec. 

 

 

 

                           

 


