
      9. Kampiranje v dnevni sobi 
Sredi dnevne sobe postavite šotor. Šotor udobno 
opremite z odejami in blazinami. Nato v kuhinji vsi 
skupaj pripravite prigrizke (obloženi kruhki, sadna 
nabodala, piškoti…). V šotor pripravite še svetilko in 
knjigo. Nato se namestite v šotor in pripovedovanje 
strašnih zgodb se prične. Lahko pa tudi zapojete in 
zaigrate na kakšen inštrument. 
 

       10. Skriti prijatelj 
Vsak v družini izžreba nekoga, ki mu bo 14 (dni) izkazoval pozornosti in 
drobne usluge. Ni bolj skrbno varovane skrivnosti kot je ta, kdo je tvoj 
skriti prijatelj. Na zadnji dogovorjen dan si pripovedujete anekdote, kako 
ste načrtovali presenečenja, kako ste bili skoraj razkriti, kdaj je kdo komu 
prišel na sled in koga ste sumili. Potrebna je iznajdljivost, da presenetiš, 
hkrati pa povsem zakriješ svoje sledi (v žepih se večkrat znajdejo kakšna 
malenkost, pisemce, bonbonček, mu pripraviš zajtrk, zložiš kup perila…).   

      11. Skriti zaklad 
Pripravi zaklad (sladko presenečenje) in ga skrij. Nato pa pripravi 
razne naloge, uganke, navodila in jih napiši na listke. Listke skrij po 
stanovanju. Določi start in povej prvo 
navodilo, da ostali družinski člani lahko 
pričnejo z iskanjem skritega zaklada. Ko 
najdejo 1. listek jih navodilo popelje do 
drugega, in tako naprej. Bodite izvirni in 
ustvarjalni. Uživajte! 
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Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši! 
 

Začenjamo tretji teden šolanja doma. Po odzivih, ki jih  
sporočate ugotavljamo, da ste vsi družinski člani resno pristopili k  
šolskemu delu. Včasih pa se je potrebno tudi malo oddahniti in mogoče  
vam bodo pri tem v pomoč spodnje igre, ki naj vam bodo v zabavo in  
v krepitev družinskih vezi.  
 

Če se odločite in se ob kakšni od iger tudi fotografirate lahko  
fotografijo pošljete na enega od spodnjih naslovov in s tem  
soglašate, da jo objavimo na spletni strani šole. Lahko pa tudi sami 
predlagate kakšno igro ali dejavnost, ki bi jo delili še z ostalimi. 
 

Bodite zdravi, nasmejani in ustvarjalni.  
 

1. Uganke  
Reši uganki Otona Zupančiča,  se fotografiraj z napisanim ali narisanim 
odgovorom na listu papirja.  
 

Sredi polja jasen grad: 
sama okna, nič ni vrat; 
bogatini pridejo, 
okna z zlatom zazidajo. 
 
To so spretne kuharice:  
Vse so lončke prevrnile, 
Niti kapljice prelile. 

 
2. IGRA ‘Ime priimek’  

Vsak si vzame list papirja in pisalo. Sedite tako, da ne morete prepisovati. Na list 
si vsak nariše spodnjo tabelo – starejši otroci boste dodali več kakšno kategorij 
kot mlajši. Nato na ‘en, dva, tri - prste razpršimo vsi!’ s prsti vsak pokaže neko 
število. Števila seštej - katera črka v abecedi je na tem mestu? (Npr. 3 + 2 + 1 = 
6, 6. črka abecede je E). Za vsako kategorijo poišči besedo na to črko. Kroga je 
konec, ko prvi izmed igralcev napiše vse kategorije. Igrate poljubno število 
krogov. 
 

črka ime priimek žival rastlina predmet država točke 
E Ernest Erjavec      
        

 



3. Skupinsko srečanje čez 10 let 
Čas trajanja – cca 30 minut. 
Vsi igralci se udobno namestijo, sprostijo in si zamislijo, kako bodo 
izgledali, kje se bodo nahajali in kaj se bo v njihovem življenju dogajalo čez 
10 let. Ko si vsak izmed sodelujočih ustvari svojo »sliko«, vsi vstanejo in 

brez vnaprejšnjega dogovora igrajo skupinsko 
srečanje, ki se dogaja čez 10 let. 
Lahko se dogovorite kje se bo srečanje dogajalo – 
doma, v restavraciji, na igrišču … 
Pogovor po igri – ali jim je bilo všeč, so bili 
presenečeni nad izborom, ki so ga imeli posamezni 
člani, glede na to, kako si jih oni zamišljajo. 
 
 
 

4. Igra: VOZEL 
 

Dajmo se malo zaplesti ne le besedno ampak čisto konkretno. Vsi člani 
družine (več ko vas je bolj bo zabavno) se postavijo v krog, dvignejo roke 
in zamižijo. Najmlajši član družine da znak, da vsak poišče  po dve različni 
roki in se prime. Ko se vsi držite za roke odprete oči in se poskušate 
razvozlati v krog.  
Ne pozabite se pri tem zabavati!  
 

5. Skupna pesem  
 

Potrebujemo papir in svinčnik. 
Družina napiše skupno pesem. Po dogovoru en član družine napiše 1. verz in 
list poda naprej. Naslednji napiše drugi verz in list prepogne tako, da 
njegov naslednik vidi samo njegovo vrstico. In tako naprej. Vsak član 
družine, torej  ko pride na vrsto napiše en verz na list, ne da bi videl celo 
pesem (vidi samo zadnji verz), ostalo se sproti zakrije. Pesem se piše toliko 
časa, dokler je prisotno pesniško razpoloženje. Družina se dogovori ali bo 
pesem v rimah ali bo svobodna.  
Ko je pesem gotova, najbolj pesniško razpoložen član družine v celoti 
odpre papir in pesem prebere na glas.  
Vsebina običajno izzove smeh in veselje vseh piscev. 
 

6. Domača limonada 
 
Potrebuješ: limono, malo sladkorja in vodo. Priprava: v kozarec natreseš nekaj 
sladkorja, dodaš limonin sok, pustiš 10 minut in priliješ vodo. Premešaš (ne s 
kovinsko žlico) in uživaš s kozarcem vitaminov. Po želji lahko dodaš ingver, 
pomarančo. 
 
 

7. Potapljanje ladjic 
Potrebujemo karirast papir in svinčnik.  

Vsak igralec dobi en list, kamor nariše ladjice. Nasprotni igralec ne 
sme videti nasprotnikovih ladjic, ker bo ugibal, kje se nahajajo. Polja označite 
vodoravno s 16 črkami, navpično pa s 16 številkami. 
 
Narišite naslednje ladje: ena bojna ladja (ena zasede pet polj), tri križarke (štiri 
polja), štiri fregate (tri polja) in pet minolovcev (dve polji). Število ladij lahko 
poljubno tudi spremenite. 
Nato tekmovalca izmenično ugibata, kje so postavljene ladjice (npr. vprašate, ali 
se del ladje nahaja na polju C7). Kdor prvi najde oz. "potopi" vse ladjice, je 
zmagovalec. 
 

8. Stori, kar ti reče vrtavka 
 
Potrebujete: 

- karton, 
- bel papir – izrežete krog, ga pobarvate in razdelite na več delov (petine, 

šestine, osmine … skratka, po želji) 
- flomaster, s katerim na papir napišete različne naloge, 
- sponko za papir, 
- lepilni trak. 
 

Pravila: Igra pušča prosto domišljijo, tako glede pravil kot glede tematike. Koliko 
vrtavk boste naredili, je prav tako vaša odločitev. Naš namig je, naj bodo na njih 
različne naloge, kot so npr. zapoj pesem, povej šalo, teci dva kroga okrog vrta … 
Vrtavke lahko uporabite samostojno, kot glavni del igre, ali pa le dopolnilo h 
kateri drugi igri – kdor izgubi, zavrti vrtavko in mora opraviti svojo nalogo. 


