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KRATKOČASNIK 

 
 

 

PRIPRAVILA: ŠPELA ŠTUSEJ 



DRAGI OTROCI! 

 

VEM, DA IMATE VELIKO DELA ZA ŠOLO. UPAM, DA GA USPEŠNO 

OPRAVLJATE IN DA OB TEM UŽIVATE. 

 

VČASIH PA SE TUDI ZGODI, DA TI POSTANE DOLGČAS. TAKRATK 

LAHKO V ROKE VZAMEŠ TALE KRATKOČASNIK, KI VSEBUJE VELIKO 

RAZLIČNIH NALOG: KRIŽANKE, POBARVANKE, SESTAVLJANJE BESED, 

POVEZOVANJE, LABIRINTE, GIBALNE VAJE, KUHARSKE VAJE IN ŠE 

MARSIKAJ. 

 

ČE KDAJ NE BOŠ VEDEL, KAJ BI POČEL, LE VZAMI V ROKE 

KRAKOČASNIK IN ZAPOLNI SVOJ ČAS TER SE OB TEM ZABAVAJ!! 

PROSI STARŠE, DA TI (ČE IMAŠ TO MOŽNOST) KRATKOČASNIK NATISNEJO. KO TI BO 

DOLGČAS, GA LAHKO VZAMEŠ V ROKE IN POPESTRIŠ SVOJ ČAS DOMA. 

 

OBILO UŽITKOV TI ŽELIM   

 

 



POIŠČI POT PO KATERI BOŠ LAHKO ČEŠNJO PRINESEL DO 

SLADOLEDA. 

 

 

 



IZ PREMETANK ČRK POIŠČI ŽIVALI 

 

E D E M V D    
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ALI SI VEDEL DA...? 
-da vsak dan vdahnemo okoli 13.5000 

litrov zraka 

-da sodi kikirikiji (arašidi) v družino 

stročnic in ne oreščkov 

-da človeško telo popolnoma zamenja 

kožo vsakih sedem let? Celice vrhnje 

plasti kože (epidermis) pa se zamenja 

vsakih 28 dni. 

-da je koža je naš največji organ in zajema približno 12 odstotkov 

telesne teže 

-da na našem planetu v povprečju vsako sekundo stokrat udari 

strela? V vsakem trenutku namreč na Zemlji divja okoli 2.000 neviht. 

-da je v povprečnem človekovem telesu toliko fosforja, da bi lahko 

izdelali 2.000 vžigalic in toliko železa, da bi lahko naredil spodobno 

železno verižico 

-da je kri jastoga brezbarvna ? Ta prozorna tekočina šele ob stiku s 

kisikom pomodri 

-da bi z gorivom, ki ga sprejme rezervoarji letala boeing 747, ki ga 

poznamo kot ˝jumbo jet˝, povprečen avtomobil 4x obkrožil svet 

-da strela, ki udari na Zemljo, lahko doseže temperaturo  do 30.000 

stopinj Celzija 

-da lahko žirafe in podgane  zdržijo brez vode dlje kot kamele 

-da je kameleonov jezik, s katerim ujame svoj plen, dolg dvakrat 

toliko kot njegovo celo  telo 

-da smo ljudje skoraj edini sesalci, ki zmoremo premikati ušesa 

-da je v nas je toliko ogljika, da bi lahko iz njega izdelali 900 

svinčnikov. 

 



VRZI KOCKO IN NARIŠI DOMIŠLJIJSKI PORTRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PO MREŽI  POTUJ V VODORAVNI SMERI. POIŠČI DANO ZAPOREDJE 

TREH SLIČIC IN GA POBARVAJ.  KOLIKOKRAT SE POJAVI? 

 

 

 



PA ŠE MALO »POTRENIRAJ« ANGLEŠČINO. V TABELI POIŠČI ŽIVALI 

(NE POZABI DA IŠČEŠ ANGLEŠKE BESEDE. 

 

 



POVEŽI PIKE. 

 

 

 



PO KATERI POTI LAHKO FANT PRIDE DOMOV? 

 

 

 



NADALJUJ VZOREC 

 

     

 

 

A D G F S 

 

3, 6, 9,  

 

      

  

 

 

 

 

 



1. Človek je edina živalska vrsta, ki lahko nariše ravno črto. 

2. Vsak peti par danes se spozna na internetu. 

3. Ljudje bolj verjamejo besedam, ki jih šepetamo. 

4. V povprečju ljudje preživimo 2 tedna življenja, medtem ko 

čakamo na zeleno luč na semaforju. 

5. 6 držav obsega 40% površine 

Zemlje. 

6. Ose si lahko zapomnijo obraze 

drugih os. 

7. Ljudje si ne zapomnimo začetka 

sanj. 

8. Svetle brade rastejo hitreje kot 

temne. 

9. Celotna površina človeških pljuč je 

enaka velikosti tenis igrišča. 

10. Določena glasba ima 

sposobnost, da zmanjša bolečino. 

11. Občutek krivde lahko uniči imunski sistem. 

12. Povprečen človek v življenju poje 40 ton hrane. 

13. Med je užiten tudi tisoče let. 

14. Ko se smejemo, uporabimo 17 mišic. 

 

 

 

https://www.aktivni.si/dobro-pocutje/zanimiva-dejstva-o-cloveskem-telesu-pljuca/
https://www.aktivni.si/dobro-pocutje/zanimiva-dejstva-o-cloveskem-telesu-pljuca/


ZANIMIVOSTI ČLOVEŠKEGA TELESA 
 

10) Nepotrebni deli človeškega telesa 

Da, naše telo ima kar nekaj ne nujno potrebnih, včasih celo odvečnih delov, ki so v tisočletjih in še 

dlje v preteklosti imeli svojo funkcijo, dandanes pa so nepotrebni. 

 Slepič 

 Modrostni zobje 

 Trtica 

 Telesne dlake na nekaterih mestih 

9) Pljuča 

 Pljuča odraslega človeka so površine, ki presega 70 

kvadratnih metrov. 

 Levo in desno pljučno krilo nista enaka. 

 Povprečna oseba vdihne okoli 11.000 litrov zraka na dan. 

 V pljučih je preko 300 tisoč milijonov kapilar (drobnih žil). Če bi jih sešili skupaj, bi 

dobili žilo, dolgo 2400 kilometrov. 

8) Čutila 

 Tako kot imamo ljudje edinstven prstni odtis, tako imamo tudi edinstven odtis jezika. 

 Nos in ušesa rastejo skozi celo življenje. 

 Ušesno maslo je nujno potrebno; če želimo zdrava ušesa, mora biti prisotno nekaj 

ušesnega masla. 

 Nos lahko zazna povprečno 10 tisoč različnih vonjev. 

7) Telesne funkcije 

 Tvoje noge lahko proizvedejo 500 mililitrov potu na dan. 

 Povprečno vetrove spustimo 14 krat na dan – odvisno od prehrane. 

 Tekom življenja proizvedemo dovolj sline, da bi zapolnili 2 olimpijska plavalna bazena. 

 Ko kihnemo, izdihan zrak pribrzi skozi usta s hitrostjo nad 160 kilometrov na uro. 

6) Oko 

 Človeško oko pomežikne v povprečju 4.200.000 krat na leto. 

 Otroci pomežiknejo enkrat ali dvakrat na minuto, odrasli pa vsaj 10 krat. 

 Mišice za izostritev slike v očesu se premaknejo 100 tisočkrat na dan. Če bi hoteli 

narediti enako naporno vadbo z nogami, bi morali prehoditi razdaljo 18 kilometrov. 



 90 % vseh informacij ljudje pridobimo preko vida – zato lahko rečemo, da smo vizualna 

bitja. 

5) Kri 

 Krvne celice celoten krog po telesu naredijo v 60 sekundah. 

 Rdeče krvničke prenašajo kisik. Nastajajo v kosteh. 

 Življenjska doba rdeče krvničke je od tri do štiri mesece. 

 Vsako sekundo odmre kakšnih dva milijona rdečih krvnih teles, vendar jih telo takoj 

nadomesti z novimi. 

4) Kosti 

 Človek ima v telesu 206 kosti. 

 Najmanjše človeške kosti so tri drobcene koščice v vsakem ušesu. Njihova naloga je 

prenašati zvočne tresljaje od bobniča do notranjega ušesa. Zaradi značilne oblike se 

imenujejo kladivce, nakovalce in stremence. 

 Največja kost v človeškem in tudi v živalskem telesu je stegnenica. Njena dolžina se 

sicer od človeka do človeka nekoliko razlikuje, meri približno četrtino telesne višine 

 Lobanja ni ena velika, samostojna kost, temveč je sestavljena iz 22 manjših kosti, ki so 

združene. Edina prosto gibljiva je spodnja čeljust. 

3) Srce 

 Srce utripne okoli 100.000 krat na dan, 36.500.000 krat na 

leto. 

 Srce odraslega človeka udari približno 70-krat na minuto, pri 

ženskah nekoliko hitreje kot pri moških. 

 Ko smo nezavestni, nam deluje le srce. 

2) Koža 

 Okrog 1,5 do 2 kvadratna metra znaša površina naše kože, ki 

je največji in najtežji organ našega telesa. 

 Vsa koža našega telesa tehta okrog deset kilogramov. 

 Vsako minuto 30 – 40 tisoč mrtvih kožnih celic odpade z 

našega telesa. 

1) Možgani 

 Možgani ne čutijo bolečine (nimajo čutnih celic za bolečino). 

 80 % možgan predstavlja voda. 

 Zanimivo, možgani so bolj dejavni, ko spimo, kot tekom dneva, ko smo aktivni! 

 Možgani odraslega človeka tehtajo okoli 1,5 kilograma. 

 



REŠI REBUSE 

Rešitev : __ __ __ __ __ __ __ 

 



POSTANI PESNIK 

Časi, ki jih sedaj preživljamo, so 

posebni. Takšnih razmer ne doživiš 

velikokrat v življenju. Zato bi lahko 

sedaj napisal eno kratko pesmico o 

tem. Zamisli si, kaj vse je drugače 

kot prej, kaj pogrešaš, kaj ti je všeč, kaj vse lahko delaš.... 

in to spiši v pesmico. Bodi ustvarjalen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠI SUDOKU 

 

 



 



KVIZ O ŽIVLAIH 

1.Ali je medved meso jedec, rastlinojedec ali vsejedec? 

a)mesojedec 

b)rastlinojedec 

c)vsejedec 

 

2. Po čem se levji samec najbolj razlikuje od samice? 

a)po barvi repa 

b)po grivi 

c)po ušesih 

 

3. Ali noj lahko leti? 

a) da 

b) ne 

 

4. Ali je gad strupena kača? 

a) da 

b) ne 

 

5. Kje živijo krokodili?  

a) blizu vode 

b) v gorah 

c) v gozdu 



PRAVLJICA O KORONAVIRUSU 

 

 

Vir: https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/  

https://minirokice.si/pravljica-o-koronavirusu/


O ČEBELAH 

ČEBELE SO ŽIVALI, BREZ KATERIH BI ŽIVLJENJE NA ZEMLJI 

TEŽKO POTEKALO. SO ZELO POMEMBEN ČLEN, SAJ 

OPRAŠUJEJO RASTLINE. PA POGLEJ, KOLIKO VEŠ O 

SESTAVI ČEBELINEGA TELESA. 

 

 



 

 



V besedah v levem stolpcu se skrivajo besede iz desnega 

stolpca. Poišč i jih, poveži s slič icami na desni in jih 

napiši. 

 

 



REŠI UGANKE 

 

   

   

   

   

   

    

    

        

        

  

  

      

      

 

 

 

  

Najprej sonce, 

potlej dež pa spet 

sonce in ne veš, 

kam z dežnikom. 

Ampak, glej – spet 

dežuje! No, povej, 

kdo prinaša 

takšen dan, tak 

vremensko 

razigran? 

KOZJO 

BRADICO IMA, 

PA NI MOJ 

STRIC ANŽE. KO 

JO OBIŠČEM, 

MEKETA 

VESELO: 

MEKEKE! 

KAM GRE KRAVA SPAT, 

KO SE PAŠE ČAS IZTEČE? 

KAK SE NJENI HIŠICI, 

KJER BO PRESPALA 

REČE? 



PRIJATELJSTVO 

ZARADI TRENUTNEGA STANJA NAM JE 

ONEMOGOČENO, DA BI SE DRUŽILI S PRIJATELJI. 

ZATO PREBERI PESMICO IN SE SPOMNI NA SVOJE 

PRIJATELJE.  

PRIJATELJI SO KOT ZAKLAD, 

KI NAJDE GA VSAK SAM. 

NIKOLI NE ZAHTEVAJO, 

DA JIM KAR KOLI DAM. 

 

Z NJIMI SE ZABAVAM, 

POJEM, KLEPETAM, 

SMUČAM, DRSAM, PLAVAM, 

NOGOMET IGRAM.  

 

Z NAJBOLJŠIMI PRIJATELJI 

ZAUPNO POKRAMLJAM, 

O ČEM ME NE SPRAŠUJTE, 

KER TEGA NE IZDAM. 

 

PRIJATELJI SPREMINJAJO 

NEVIHTO V SONČEN DAN 

IN ČE BO TREBA, BI ZA NAS 

SKOČILI V OCEAN. 

 

VIR: zgoščenka Olika je odlika 

 



MOČ PRIJATELJSTVA 

Potreba po povezanosti 

S prijateljskimi vezmi namreč potešimo najosnovnejšo potrebo po medsebojni povezanosti, 

bližini, podpori, varnosti, zaupanju, pripadnosti in iskrenosti. Zato že v otroštvu iščemo 

somišljenike, pa čeprav takrat samo za gradnjo potičk iz peska. Nekje pri starosti dveh, 

treh let že dobro vemo, da so prijateljstva pomembna. 

Zaupanje je dragocenost 

S prijatelji nas povezuje pristna vez zaupanja, ki je tem krepkejša, kolikor bolj negujemo 

prijateljstvo. Pravo prijateljstvo je dolgo popotovanje, ki od obeh zahteva veliko, hkrati 

pa veliko daje. Za prijateljski odnos je potrebno precej časa, prilagajanja, uvidevnosti, 

včasih je treba znati tudi kaj žrtvovati, a vse, kar investiramo v prijateljski odnos, se 

nam obilno obrestuje. Raziskave namreč kažejo, da je življenje lažje, če imamo ob sebi 

prijatelje. Zaupanje, ki ga uživamo v dobrem prijateljskem odnosu, je neskončno velik 

dar. 

Lastnosti dobrega prijatelja 

NESEBIČNOST 

Morda najbolj tipična lastnost prijatelja je, da ni preračunljiv in nam naredi 

uslugo, ne da bi pričakoval povračilo. Drugi ljudje mislijo tudi na svojo korist, 

prijatelji pa nam pomagajo povsem nesebično, zgolj zaradi nas samih in skupnega 

prijateljstva in ne da bi mislili nase. Ter nam ne dajejo občutka, da smo jim 

dolžni za to vrniti. 

POVEZANOST 

Prijatelj je tista oseba, ki ji včasih pošljemo drobno, nepomembno sporočilo kar 

tako, ker smo prav tisti hip pomislili nanjo. Je pa tudi na neki čuden način 

res, da imajo pravi prijatelji nekakšen sedmi čut in se oglasijo prav takrat, ko 

jih najbolj potrebujemo. Prav ta občutek, da je nekomu mar za nas, je zelo 

pomemben. 

 



PRAVA VZPODBUDA 

Dober prijatelj ni tisti, ki nam zmeraj daje prav in nam samo prikimava. Raje 

nas skuša premakniti iz našega ozkega zornega kota in pove, kadar se ne strinja 

z nami. Vzpodbuja in motivira nas, čeprav je za to včasih treba uporabiti 

nekoliko trši prijem. 

TOLERANCA 

Zmotno je pričakovanje, da so prijatelji zmeraj istega mnenja. Mnenjska 

razhajanja med prijatelji so čisto normalna, pomembno pa je, da se prijatelja s 

tem ne soočata s predsodkom. Boljša je mirna in tolerantna izmenjava mnenj. 

Mnogi najprej povedo svoje, prijatelji pa poslušajo in šele nato presodijo. 

ODPUŠČANJE 

Napake se dogajajo povsod – tudi med prijatelji. Če se prijatelja spreta, je 

lahko kaj hitro izrečena tudi groba, neprimerna beseda. Ko se strasti pomirijo, 

pa je treba znati takšne napake odpustiti. In ne le odpustiti, tudi pozabiti. 

V PRAZEN PROSTOR ZAPIŠI PRIJATELJE, S KATERIMI SI SI NAJBOLJ 

BLIZU IN JIH SEDAJ NAJBOLJ POGREŠAŠ.  

 

 

 



POBARVAJ MANDALO 

  

 



POMAGAJ PRIJATELJEMA NAJTI POT SKOZI 

LABIRINT 

 

 

 



KOLIKO RAZLIK JE NA SLIKI? 

 

 

 

 

 



POBARVAJ 

 



NAUČI SE PAMETNO UČITI 

KAJ JE PAMETNO UČENJE? ALI OBSTAJA TUDI NE PAMETNO UČENJE? 

 

O seveda obstaja ne pametno učenje. Tisti, ki se učijo na ne pameten način je lahko 

prepoznati potem, da jim je UČENJE TEŽKO in ga ne marajo. Vsi, ki so se naučili učiti 

na pameten način, imajo učenje radi. 

 

3 glavne značilnosti ne pametnega učenja:  

 

1. Velikokrat moraš ponoviti, da bi se kaj naučil! 

2. Veliko časa izgubljaš z vračanjem na tisto kar si pozabil! 

3. Ko si končno zapomniš tisto kar je potrebno, se ti vedno znova dogaja, da po 

tednu ali dveh polovico vsega pozabiš! 

 

3 glavne značilnosti pametnega učenja: 

 

1. Hitro se učiš! 

2. Ni ti potrebno ponavljati! 

3. Z lahkoto se spomniš tistega kar si se naučil in 

dolgotrajno pomniš! 

Najboljše od vsega je, da se lahko vsakdo nauči pametno učiti. 

 

TRIJE NASVETI ZA PAMETNO UČENJE 

 

1. Nikoli se ne uči dlje od pol ure na enkrat. Zato ker so možgani po pol 

ure intenzivnega dela na zapomnitvah preobremenjeni z informacijami 

in se njihovo delovanje upočasni. V kolikor nadaljuješ brez odmora, 

začenjaš izgubljati čas, rezultat tvojega učenja je vse slabši. 

2. Po pol ure intenzivnega učenja napravi 10 minutni odmor. V tem 

kratkem odmoru napravi neko fizično delo npr.: operi posodo, pospravi 

stvari v svoji sobi… Mimogrede odpri okno, globoko dihaj in popij 

kozarec vode. (POZOR: v času odmora se ne ulezi ali nalepi nosu na 

ekran računalnika ali pametnega telefona, ker se ti potem ne bo dalo 

več učiti.) Manjše fizično delo opravi zato, ker možgani delajo aktivneje 

če se gibljemo, kot pa kadar sedimo, ker gibanje omogoča boljšo 

preskrbo s kisikom. Poleg fizične aktivnosti je zelo pomembna tudi 



hidracija, ker možgani za umsko delo potrebujejo vodo (ne sok, ne 

colo, ne energetski napitek ampak 

VODO). Fizična aktivnost v času 

odmora je mnogostrano koristna. 

Med tem, ko dihaš in se gibaš, se 

informacije s katerimi si napolnil 

možgane ”vležejo” in s tem se ponovno 

sprosti prostor za nove informacije. 

Poleg tega si po desetih minutah dela, 

katerega ne opravljaš rad, komaj 

čakaš, da se ponovno vreš k učenju. 

3. Noč pred ocenjevanje se ne uči ampak spi in to zato, ker je spanje čas, 

ko tvoji možgani v miru procesirajo tisto s čimer si jih zasipal v budnem 

stanju. Urejajo, razvrščajo, povezujejo in shranjujejo v “predal” 

dolgoročnega pomnenja tako, da se boš z lahkoto spomnil, ko ti bo 

nekaj od tega potrebno. Če možganom ne daš priložnosti, da opravijo 

to nalogo, v kateri tvoji možgani v resnici uživajo, potem boš zjutraj 

vstal in v glavi boš imel zmedo in kot nalašč se ne boš mogel spomniti 

tistega kar v danem trenutku potrebuješ. 

Ne pozabi! : 

 - »Najprej delo potem zabava oziroma igranje«, na ta način si pridobiš odlične 

delovne navade; 

 - hitro (brez vmesnega igranja, hranjenja,..) opravi delo oziroma nalogo in 

potem si prost – obveznosti vzami resno in odgovorno;  

- Imaš domače obveznosti (delo) in treninge – različne obveznosti ti omogočijo, 

da ti ni dolgi čas in da se čim več naučiš o načinu življenja;  

- Redno hodi spat ob določeni uri – otroci potrebujejo 9-10 ur skupaj spanca 

skupaj, da se lahko razvijajo (umsko, telesno, čustveno), rastejo in se dobro 

spočijejo; 

 - Zjutraj pozajtrkuj, pa čeprav samo nekaj malega;  

- Napiši svoj urnik dela. S tem, ko imaš ustaljen urnik prehranjevanja, odhoda 

v posteljo, treninge, pisanja nalog, je že veliko narejenega. Kadar dan ni 

izpolnjen s temi aktivnostmi,  zjutraj ali prejšnji dan zvečer pomisli kaj bi ta 

dan delal. Čas naj bo namenjen šolskemu delu, športu, igranju, pogovoru, 

druženju,.... 



 

 

SI ŽE KDAJ POIZKUSIL/A TE PUHASTE PALAČINKE, KI JIH LAHKO VIDIŠ 

V AMERIŠKIH FILMIH? NO, TUKAJ TE ČAKA RECEPT ZANJE. :) 

AMERIŠKE PALAČINKE  

Sestavine:  

4 lončki bele gladke moke  

2 jajci 

 4 lončki mleka  

1 pecilni prašek  

6 žličk sladkorja  

1 žlička soli  

Postopek:  

V posodo daj moko, sol in pecilni prašek in vse skupaj dobro 

pomešaj. V eno posodo daj rumenjake, v drugo beljake, ki jih 

stepeš v sneg. Rumenjakom dodaj sladkor in mleko ter zmešaj z 

mešalnikom. Zmes dodaj posodi z moko, soljo in pecilnim praškom. 

S kuhalnico dobro premešaj beljake in dobljeno zmes. Z majhno 

zajemalko zajemi zmes in jo zlij na sredino teflonske ponve, da se 

razlije v premer okoli 10 cm in zapeci, dokler se ne pojavijo 

mehurčki. Nato obrni in peci do zlato rjave barve. Pri peki palačink 

naj ti pomagajo starši! Palačinke namaži z marmelado, čokoladnim 

namazom ali pa jih prelij z javorjevim sirupom. Njami …  

DOBER TEK  



NAJDI BESEDE  

 

 



KRIŽANKA O ŽIVALIH 

 



POVEŽI PIKE 

 

 

 

 



KAJ JE VEČ, KAJ JE MANJ 

 

 



POIŠČI ŽIVALI 

 



KDO JE TO?? 

 



DORIŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POBARVAJ PROSTORČKE Z USTREZNIMI 

BARVAMI IN DOBIL BOŠ SLIKO, KI SE SKRIVA 

 

 

 

 



POIŠČI SPODAJ NAŠTETE POKLICE 

 

 



KVIZ - VARČEVANJE 

1.S čim oz. kaj vse lahko varčujemo? Naštej 3 stvari.  

 

 

2. Katero denarno valuto uporabljamo v Sloveniji? 

 

 

3.Ali ta denar uporabljajo tufi v 

kakšni drugi državi? 

 

 

4.Katero denarno valuto smo v Sloveniji uporabljali včasih? 

 

 

5.Zakaj varčujemo denar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



6.Zakaj varčujemo z vodo in elektriko? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Kako varčujemo z vodo?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Na kakšen način še skrbimo za okolje? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Na kakšen način pridemo do denarja? 

________________________________________________________________ 

10. Razmisli, za katero stvar bi porabil denar, ki bi ga 

privarčeval? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



RAZMIGAJ SE Z IGRO MONOPOLY 

 

 



NAREDI SAM: ČLOVEK, NE JEZI SE 

Za igranje igre človek ne jezi se, za katero potrebujete tablo 

s polji in figurice, pravzaprav sploh ne potrebujete kupljene 

igre. Lahko jo izdelate kar sami, že med izdelavo pa zaposlite 

celo družino. Najprej potrebujete star karton in barvna 

pisala. Na karton narišete polja –  za igro Človek, ne jezi se, 

namesto figuric pa lahko uporabite poljubne predmete – na 

primer zamaške od plastenke za vodo, obeske za ključe in 

kovance. 

 

 



RAZNE IGRE, KI JIH LAHKO IGRAŠ Z 

DRUŽINO 

KDO SEM? 

Potrebujete pisalo in samolepilne lističe. Posedite se v krog. 

Vsaka oseba na listek napiše poljuben lik (na primer Božiček, 

jelenček Rudolf, Kekec …) in ga nalepi na sosedovo čelo, tako, 

da ta ne vidi, kaj na njem piše. Ko ima vsak na čelu napisan svoj 

lik, po vrsti začnete zastavljati vprašanja o sebi. Na primer: 

Ali sem resnična oseba? Ali sem vesela oseba? Ali sem žival? Ali 

imam temne lase? Vsak lahko zastavi po eno vprašanje, dokler 

ni spet na vrsti. Igra se konča, ko vsi tekmovalci s pomočjo 

odgovorov ugotovijo, koga predstavljajo. 

VEDNO ZABAVNI BALONI 

Če imate v dnevni sobi dovolj prostora in bi se radi poleg 

druženja še malo razgibali, je igra z baloni ravno pravšnja. V 

igri sodeluje poljubno število oseb, vsaka potrebuje 2 

balona in kos lepilnega traku. Napihnite balone in z lepilnim 

trakom (ali vrvico) privežite po enega okoli vsake noge. 

Igralci se postavijo v krog, ko se igra začne, pa je njihov 

glavni cilj ta, da čimprej počijo balone, ki so privezani na 

gležnje drugih igralcev. To storijo tako, da nanje stopijo. 

Zmaga tisti, ki mu okoli gležnja ostane privezan vsaj en balon. 

IGRA UGIBANJA 

V igri ugibanja si ena od oseb izbere poljuben predmet, vsi 

ostali pa poskušajo ugotoviti, katerega ima v mislih. Pri tem si 

pomagajo tako, da ga sprašujejo različna vprašanja o tem 

predmetu, a lahko dobijo le odgovore "DA" in "NE". Primer: 

Oseba si kot skrivni predmet oziroma pojem izbere "novoletno 

jelko". Spraševalci ga lahko vprašajo: Je ta stvar rumene 

barve? Je ta stvar velika? Je ta stvar v naši dnevni sobi? … 

 

 



PIŠKOT ZA TISTEGA, KI SI GA NAJBOLJ ZASLUŽI 

Za to igro potrebujete paket piškotov. Obetaven začetek, 

kajne? Igralci se posedejo v krogu, glavo nagnejo nazaj in na 

svoje čelo postavijo piškot. Njihova naloga je, da glavo 

stresajo tako, da piškot pridrsi do ust. Šele takrat ga lahko 

pojedo. 

RISANJE NA SLEPO 

Nekateri imajo talent za risanje, drugi pač ne. Kakšen pa je 

rezultat, če vsi rišemo z zavezanimi očmi? Izziv naj bo, da mora 

vsak tekmovalec narisati enako stvar – na primer: novoletno 

jelko, darilo ali Božička. Zmaga tisti, ki z zavezanimi očmi nariše 

najlepšo podobo. 

IME, PRIIMEK, DRŽAVA , RASTLINA.... 

Vsak igralec mora imeti svoj list papirja. Na vrh lista zapišete 

ime, priimek, rastlina, žival...( lahko še sami dodate). Nato s 

prsti izž rebate č rko  (vsak pokaže nekaj prstov, prešteje jih in 

poveste tisto č rko abecede). Na tisto č rko, ki jo izžrebate, 

pišete besede (ime, priimek...) Tisti, ki prvi najde vse besede, 

zaklič e stop in igra je končana. Preverite odgovore in toč 
kujete (10 ali 5 toč k). Nato nadaljujete od zač etka. Tisti, ki na 

koncu zbere največ toč k, zmaga. 

DRUŽINSKI KVIZ  

Čeprav z družino preživimo ogromno časa, pa se prepogosto 

zgodi, da nam o njih uide kakšna pomembna informacija. 

Pripravite kviz z vprašanji o družinskih članih. Presenečeni 

boste, koliko zanimivih stvari o njih morda še ne veste. In 

morda vam kakšen od novih podatkov prinese dobro idejo za 

božično darilo. 

Primeri vprašanj: Kje sta se spoznala babica in dedek? Katera 

je mamina najljubša barva? Kateri je Mihov prvi spomin? Česa 

se Urška najbolj boji? Kakšna je bila očetova prva služba? 

Kdo so tvoji heroji? Najboljši nasvet, ki si ga dobil/-a v 

življenju? Kako si dobil/-a svoje ime? Se spomniš svojega 

prvega zmenka? Katera je tvoja največja življenjska strast? V 

katerem trenutku in na kakšnem kraju si bil/-a 

najsrečnejši/a? 



OB REŠEVANJU, 

BRANJU, PISANJU 

IN IGRANJU VAM 

ŽELIM 

VELIKOOOOO 

UŽITKOV. UPAM, DA 

TAKO PREŽENETE 

DOLGČAS. :) 

 
 



 

 

 


