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1. IZMAKNI ZLATO JAJCE 

Igra je primerna za dve ali več oseb. 

Cilj igre: izmakniti predmet izpod stola soigralca tako, da pri kraji ni ujet. 

Pripomočki: stol, srednje velik predmet, preveza za oči (npr. ruta). 

Potek igre: Igralec A naj sede na stol. Pod stol položi svoje »zlato jajce«, 

ki je lahko katerikoli predmet (npr. srednje velika plišasta igračka ipd.). 

Zapre oči, še bolje pa je, če dobi čez oči prevezo. Med igro mora ves 

čas sedeti na stolu, lahko pa v vse smeri premika roke in noge. Na tak 

način se skuša dotakniti igralca, ki mu krade »zlato jajce« in ga izločiti iz 

igre ter tako ubraniti svoj predmet pod stolom. 

Igralec B skuša izmakniti predmet oz. »zlato 

jajce« igralcu A izpod stola tako, da se ga igralec 

A ne dotakne. Igralec A mora zelo dobro poslušati 

ter po zvoku ugotoviti, s katere strani se mu 

približuje igralec B in kje mu želi izmakniti 

predmet. V prostoru mora biti zato tišina. Ko 

zasliši zvok, seže z rokami ali nogami v smer 

zvoka in se skuša dotakniti igralca B ter mu tako 

onemogočiti krajo »zlatega jajca«. V primeru 

dotika je namreč igralec B izločen iz igre. Nadaljuje lahko igralec C in 

tako dalje, dokler prvemu ne uspe brez dotika ukrasti »zlatega jajca«. 

Zmagovalec nato naslednji čuva »zlato jajce«. 

 

2. IZDELAJ SVOJ HERBARIJ 

Začela se je pomlad in zunaj postaja narava vse bolj pisana. Pot nam 

krasijo zvončki, trobentice, marjetice, magnolije, češnje … Kaj še? 

Veliko je tudi takih cvetlic/drevesc, 

ki jih mogoče še ne poznamo.  

Tvoja naloga je, da na sprehodu 

nabereš razne cvetlice, odtrgaš 

kakšen list ali cvet, ga odneseš 

domov in vsakega posebej daš v 

svojo stran zvezka. Lahko ga tudi 

prilepiš. Spodaj napišeš za katero 

cvetlico/drevesce gre in datum, ko 

si ga pobral.  

Če ne veš kako se imenuje, pobrskaj po internetu. Kmalu bo tvoj zvezek 

poln cvetlic. 😊 

 

3. KDO SEM JAZ?   

Prva oseba pove, da je oseba / žival / 

stvar ali kraj. Ostali igralci nato postavljajo 

vprašanja (Ali si moder? Ali mijavkaš? Ali 

si v Sloveniji? Te lahko pojem?...) in 

skušajo ugotoviti, kaj si je izmislila prva 

oseba. Postavljajo vprašanja, na katera 

lahko prva oseba odgovarja izključno z 

DA ali NE. Vsak igralec lahko postavi le 

eno vprašanje, nato nadaljuje naslednji 

igralec. Tisti, ki pravilno ugane, kaj je prva 

oseba, je zmagovalec. Odgovor mora biti 

točen kraj, točna žival oz. predmet. V 

nadaljevanju on začne igro (si izmisli, da 

je oseba / žival / stvar ali kraj in ga ostali sprašujejo). 

Dragi učenci in spoštovani starši,  
 

Velikonočni prazniki so za nami. Upam da ste se, poleg družinskih 
običajev, naužili tudi lepega in toplega sončnega vremena, s katerim so 
nam postregli. Naj vam v prihajajočih dneh razpoloženje dvigujejo tudi 
dejavnosti, ki vam jih pošiljamo. 
 
Predlagamo vam, da vsak dan izvedete najmanj eno od navedenih 
aktivnosti. 
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4. UGANEŠ SPREMEMBE NA MENI?  

Igra je primerna za dve ali več oseb. Število igralcev naj bo parno. 

Cilj igre: ugotoviti tri spremembe zunanjosti 

nasprotnega igralca 

Potek igre: Igralca A in B si stojita nasproti. 

Igralec A si eno minuto čim bolj podrobno 

ogleduje zunanjost nasproti stoječega igralca - 

njegova oblačila, pričesko, nakit ipd. Po preteku 

ene minute se igralec A obrne stran, igralec B 

pa na sebi spremeni tri podrobnosti, ki so vidne 

navzven (npr. odpne gumb, zaviha rokave, 

razveže vezalke, spremeni pričesko, odstrani 

nakit ali ga prestavi na drugo roko itd.). Ko 

konča s spremembami, povabi igralca A, da si ga zopet dobro ogleda in 

ugane vse tri spremembe. Ko igralec A ugane spremembe, zamenjata 

vlogi.  

 

 

5. ČAROBNI KRIK 

So obdobja, ko si zelo napet/a, nervozen/na. 

Domišljijska igra 'Čarobni krik' ti bo pomagala, 

da se malo sprostiš. 

Predstavljaj si, da lahko spustiš iz sebe čarobni 

krik. To je krik brez glasu, nihče ga ne more 

slišati. Sedaj se pripravi na svoj čarobni krik. 

Tiho štej pri sebi počasi od šest nazaj proti ena. 

Ko boš pri ena, spusti svoj neslišni krik. 

Sprosti se! 

 

 

6. IZDELAJ SVOJ PLASTELIN 

Za izdelavo plastelina potrebuješ:  

 1 skodelico moke 

 pol skodelice soli 

 2 žlici olja 

 1 pecilni prašek 

 po želji lahko dodaš katerokoli jedilno barvo 

V posodi zmešaj vse suhe sestavine (moko, sol, pecilni prašek). Nato 

prilij vodo. Kuhaj na srednji temperaturi in pri tem ves čas mešaj. Ko se 

masa prične strjevati, zmanjšaj temperaturo. Barvo dodaj čisto na koncu.  

Ko začne masa odstopati od posode ugasni štedilnik in počakaj 10 min, 

da se plastelin ohladi. Nato ga dobro zgneti in prični ustvarjati! 

  

 

 

“Dokler stopam v pravo smer, dolžina mojih korakov 

pravzaprav ni pomembna.” Erica Lawrence 
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