
KAJ SE IGRAMO PRI NAS KO IGRAČE NISO 

VEČ ZANIMIVE… 
(pripravila Sanja Funkel) 

 

Že kar nekaj časa smo doma in otroci so se naveličali že vseh igrač. Tudi sama sem mama 

dvema nadobudnežema. Dva mala škrata, prvi je star skoraj 5 let, drugi pa bo tudi čez dva 

meseca dopolnil 2 leti. Zelo ju imam rada ampak, ko že stotič zaslišim besedo mamiiiiii…. Hja, 

nekaj bo potrebno ukreniti… Znano? Zato sem se odločila, da z vami delim nekaj idej, kaj mi 

počnemo v teh dneh. Mogoče pa mi uspe, da vam in vašim otrokom vsaj s kakšno idejo 

popestrim dan. 

 

Pošiljam prvi del iger za doma, ki so primerne za najmlajše in malo starejše v upanju, da vam 

bo kakšna ideja prišla prav . 

 

 

1. AVTOCESTA                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po celem stanovanju smo naredili cesto z 

lepilnim zaščitnim trakom (tesakrep), nato 

pa smo v posameznih sobah naredili 

postojanke (kmetija:  figure živali; policija: 

poiskali smo vsa policijska vozila in vse kar 

sodi zraven), gasilski dom…ipd. Ves 

gradbeni material (kocke) smo zvozili s 

traktorji in tovornjaki. Igra je potekala čez 

cel dan, nadaljevala pa sta tudi naslednji 

dan… domišljiji lahko pustimo prosto pot… 

mi smo se vozili iz Celja, do Maribora pa 

vse do Ljubljane. 

 

 



2. ŠPAROVČEK 

 

  

 

3. ČLOVEK NE JEZI SE MALO DRUGAČE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vsak ima doma »šparovček«. No mi 

smo se odločili, da bomo pogledali, 

kaj se skriva v njem. Seveda sem prej 

kovance umila z milnico in razkužila. 

Mlajši se je s kovanci, ki jih je dajal v 

odprtino zamotil vsaj pol ure, starejši 

pa je delal stolpe iz kovancev, ki sodijo 

skupaj, spoznaval števila, štel in se 

zabaval, ko se ob neprevidnosti stolp 

iz kovancev padel in je začel od 

začetka. Oba sta se ob igri zelo 

zabavala. 

Ta igra je primerna za starejše otroke, če 

pa se zraven igramo mi, lahko seveda 

vključimo tudi najmlajše. Naredila sem 

igro Človek  ne jezi se malo drugače. 

Narisala sem parkirišča za avte in namesto 

figuric smo poiskali avte različnih barv. 

Tudi najmlajši je prestavljal avtomobile, 

metal kocko in prav posrečeno ponavljal in 

poskušal zraven šteti. Pri igri sta vztrajala 

veliko dlje, kot pa ko smo se igrali z 

navadnimi figurami. Tisti, ki nimate 

avtomobilov pa lahko vzamete različne 

pripomočke, punčke, karkoli je otrokom 

zanimivo. 



4. SKOZI TUNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ISKANJE IGRAČ 

 

Iz trših listov (lahko uporabite tudi stare 

koledarje) sem izdelala tunele (upognila 

sem list in z lepilnim trakom pritrdila na 

obeh straneh). Otroka nisem usmerjala, 

samoiniciativno sta prinesla avte, in nato 

še železnico. Preizkušala sta kateri avto 

lahko zapeljeta pod tunel, kateri je 

prevelik ipd. Ugotovila sta, da lahko avto 

zapeljeta skozi več tunelov hkrati…res ju 

je bilo zanimivo opazovati… otroke lahko 

v podobno igro tudi usmerite. 

 

 

Naslednji dan sem jima ponudila 

kuhalnice in žoge. Spodbujala sem 

ju, da sta žogo zgolj s kuhalnico 

spravila skozi. 

Ko sta se naveličala pa sem 

prinesla še slamici in kosem vate. 

Starejši je skozi tunele s slamico 

pihal vato, mlajšemu pa ni uspelo 

pihati skozi slamico, zato je pihal 

brez nje. Smeh pri tej igri je 

zagotovljen . 

 

Ta igra je primerna za starejše bratce ali 

sestrice, sodelujejo pa lahko tudi najmlajši. 

Otroku pokažemo črko. Otrok jo poimenuje 

in nato iščemo po stanovanju vse kar se 

začne na določen glas. Prinesejo lahko tudi 

kake adidaske, avion…  Mlajši bratci ali 

sestrice pa z veseljem skačejo za starejšim in 

mu pomagajo iskati poimenovane predmete. 

 


