
Rajalne igre 

VLAK 

Besedilo ki ga otroci izgovarjajo :  

Mi se z vlakom peljem, 

dobro voljo meljemo, 

ko pa se ustavi vlak, 

hitro se prešteje vsak, 

en, dva, tri, 

vlak si ti! 

Potek gibanje: 

 Prvi verz: otroci hodijo v krogu drug za drugim, na vsak zlog 

naredijo en korak, v levo, začnejo z desno nogo. Otrok ki je na 

sredini hodi v desno. 

 Drugi verz:  se ustavijo, sklonijo in naredijo mlinček z 

rokami.Notranji naredi enako.  

 Tretji verz: se zravnajo, hodijo tako kot pri prvem verzu.Notranji 

naredi enako.  

 Četrti verz: se obrnejo proti sredini kroga in korakajo na mestu. 

Notranji nadaljuje z hojo.  

 Peti verz:  z obema rokama pokažejo en prst, dva prsta, tri prste. 

Notranji z prstom kaže na otroke.  

 Šesti verz: z desno roko s prstom pokažejo iz leve proti desni na 

druge otroke. Notranji s prstom pokaže tistega, ki bo naslednji vlak. 

Nato se otroka zamenjata in igra se začne od začetka vendar zdaj 

se začne v drugo stran.  

 

 

 

 

 

 



BIBA BUBA BAJA 

Besedilo ki ga otroci izgovarjajo : 

Biba Buba baja, 

pleše ringa raja 

malo sem in malo tja 

buba stopa ena, dva 

sredi kroga buci, buc 

dremlje, dremlje 

črni muc 

črni muc se prebudi 

beži beži biba ti. 

Potek gibanje: 

Vsi  otroci stojijo v krogu in se držijo za roke, razen enega (črnega 

muca), ki je na sredini in se dela kod da spi. Na prva dva verza se 

otroci premikajo v desno. Na tretji  verz naredijo dva koraka v levo 

in dva v desno. Pri četrtem verzu to ponovijo. Pri petem verzu 

naredijo tri korake proti sredini kroga. Pri šestem verzu pobožajo 

muca (naredijo gib kot, da ga božajo). Nato stopijo tri korake nazaj, 

se spustijo in bežijo po prostoru, ker jih lovi muc in tisti, ki ga muc 

ujame je nato na sredini kroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEŠAMO JAJCA 

Besedilo ki ga otroci izgovarjajo : 
Mešamo, mešamo jajca 
za dva pridna zajca. 
Prvemu malo, 
drugemu nič, 
tretji se kuja, 
četrti zamuja.  
Peti se skrije  
in skledo razbije. 
 
Potek gibanje: 

Otroci stojijo v krogu, na prva dva verza naredijo gib kod da kuhajo. 

Pri tretjem verzu naredijo gib, kot da nekoga hranijo. Nato stresejo 

dlani. Pri petem verzu prekrižajo roke. Pri šestem verzu pokažejo s 

kazalcem desne roke gib kot da se kregajo. Pri sedmem verzu si z 

rokami pokrijejo obraz. In na koncu otroci počepnejo in z rokami 

udarijo ob tla. Pri tej igri otrok, ki je zadnji počepnil in udaril z roko 

od tla izpade, igra se nadaljuje dokler ne ostane samo en otrok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izštevanke 

AN BAN 

Besedilo ki ga otroci izgovarjajo : 
An ban 
pet podgan, 
štiri miši 
v uh me piši 
vija- vaja ven. 

 

Potek gibanje: 

Otroci stojijo v krogu, tisti ki je na sredini govori besedilo 

izštevanke. Na vsak zlog pokaže na drugega otroka. Prvi otrok, na 

katerega pokaže zaploska, drugi naredi počep, in tako se to 

gibanje ponavlja dokler otrok, ki je na sredini ne izšteje do konca. 

Izpade tisti, na katerega otrok, ki je na sredini pokaže z zlogom 

ven. .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TI BOŠ MAČKA 
Besedilo ki ga otroci izgovarjajo : 
Ti boš mačka, 
jaz bom miš. 
Jaz bom bežal, 
ti loviš. 
 
Potek gibanje: 

Otroci stojijo v krogu, isti ki je na sredini govori besedilo in na 

vsako besedo pokaže na drugega otroka. Otrok na katerega 

pokaže ko izgovori besedo mačka mora ponazoriti mačko, prav 

tako tudi otrok, na katerega pokaže pri besedi miš ponazori miš, pri 

besedi bežal pa se otrok zavrti na mestu. Na tistega ki pa pokaže z 

besedo loviš izpade oz. lovi. (Na vse ostale besede otroci, ki stojijo 

v krogu korakajo na mestu). 

 

PIKA NOGAVIČKA 

Besedilo ki ga otroci izgovarjajo : 

Pika Nogavička 

ima rdeča lička, 

nosek pa rumen 

ti pa pojdeš ven. 

Potek gibanje: 

Otroci stojijo v krogu in se držijo za roke,naredijo tri korake v 

desno, tri korake v levo nato pa to ponovijo še enkrat.  Znotraj 

kroga pa je en otrok, ki ima zaprte oči in ves čas hodi v desno, na 

besedo ven pa se mora dotakniti enega otroka. In tako se 

izštevanka zaključi. 


