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Pozdravljeni učenci!

V šoli se pridno učite in veliko sedite. Zato je pomembno, da si vzamete čas tudi za 

sprostitev. Pri tem vam je lahko v pomoč zbirka "Migec", v kateri so predstavljene 

različne zabavne naloge in igre s poudarkom na aktivnem preživljanju prostega časa.

Nekatere vsebine lahko izvajate doma, spet druge v naravi ali pa v šoli. Primerne so 

predvsem za učence 1. in 2. triade. Seveda pa ni nič narobe, če po njih posežejo tudi 

bolj ali manj starejši, če le prebudijo otroka v sebi :-)

Veliko zabave in smeha!

Avtor zbirke:  Ivan Kavčič, učitelj športne vzgoje
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I G R E  S  P O N V I J O  I N  Ž O G I C OI G R E  S  P O N V I J O  I N  Ž O G I C O

Poiščeš eno ali dve ponvi z ročajem in teniško žogico. Lahko izbereš tudi kakšno 

drugo žogico ali pa si jo narediš iz papirja.

PA L A Č I N K A RPA L A Č I N K A R

V eni roki držiš ponev in odbijaš žogico navzgor, kot da bi obračal palačinke v zraku. 

Šteješ, kolikokrat ti jo uspe odbiti, brez da bi padla na tla. Če ti gre dobro, poskusiš še

z drugo roko.

PA L A Č I N K A R  V  PA R UPA L A Č I N K A R  V  PA R U

Vsak vzame svojo ponev. Obrneta se eden proti drugemu in si podajata žogico. 

Štejeta, kolikokrat vama jo uspe izmenično odbiti, brez da bi padla na tla. Na začetku 

si jo lahko podajata z med-odbojem. Se pravi, da si žogico najprej podaš v zrak in jo 

šele nato podaš drugemu. Če vama gre dobro, lahko poskusita še:

- s slabšo roko;

- sede na tleh.
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T E N I S  S  P O N V A M IT E N I S  S  P O N V A M I

Potrebuješ dve ponvi, žogico in mizo. Vsak od igralcev se postavi na eno stran mize. 

Igrata tako, da s ponvijo odbijata žogico, pri čemer ponev gleda navzgor. Ko odbiješ 

žogico, mora ta vmes pasti na mizo, šele nato jo lahko odbije drugi igralec. Točko 

dobiš, če drugi igralec:

- ne odbije žogice ali pa jo odbije mimo mize;

- odbije žogico, preden je ta padla na mizo.

Igrata do 10 in nato zamenjata strani. Če sta zatem izenačena, odigrata še en niz.
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S L E P E  M I Š IS L E P E  M I Š I

Postavite se na en konec sobe in se obrnete proti steni. Ta čas vam eden od domačih 

po sobi (ali po stanovanju) postavi prepreke - čevlje, stole in podobno. Nato zaprete 

oči in se obrnete okrog. Hodite naprej do cilja. Medtem ko hodite, vam drugi govori 

kje morate stopati, da ne zadanete ovire.

Za popestritev:

●  Vzamete žogo in jo miže vodite mimo ovir ter na koncu date gol (stol).

●  Namesto z besedami, naj vas eden usmerja z glasovi. Če greste v pravo smer naj 

vam reče "Toplo""Toplo", če ne pa "Mrzlo""Mrzlo". Če se boste približevali oviri, naj vam govori "pi "pi 

pi pi pi..."pi pi pi...". Bližje kot boste oviri, hitreje naj govori.
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O P O N A Š A J  Ž I V A L IO P O N A Š A J  Ž I V A L I

Izberi si žival. Nato 2-krat vrzi kocko in se pomakni za toliko mest v smeri urinega 

kazalca, kolikor pik si vrgel v obeh metih kocke. Nato se za 10 minut spremeniš v tisto

žival, do katere si prišel. Poskušaj jo čim bolje oponašati.

Na primer, če pred kosilom zadaneš medveda, potem lahko nosiš krožnike na mizo v 

medvedji hoji. Ali pa se preteguješ kot mačka, če jo zadaneš.
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PA P I G APA P I G A

Papige so lepe, pisane ptice. Rade kljuvajo semena in občasno so zelo zgovorne. 

Predvsem rade oponašajo zvoke, ki jih slišijo. Zato se tudi reče nekomu, ki koga 

oponaša, da "ponavlja kot papiga".

No, pri tej igrici se spremenite v papigo. Igrate jo v paru, pri čemer eden kaže gibe, 

drugi pa ga poskuša čim bolje posnemati. Nato se zamenjata. Kdor kaže gibe, naj jih 

kaže zmerno hitro, da ga lahko papiga dohiteva. Bodite čimbolj izvirni in navihani.

Pa poglejmo, kakšne papige ste!

Nasvet:

Če vam ne bo šlo tako dobro, pojejte pest zrn. Papige jih obožujejo. Morda pa se 

potem prebudi papiga v vas ;-)
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PA N T O M I M APA N T O M I M A

"Hmm, le kaj bi to bilo. Krili kot ptica, hodi kot kokoš. Zanimivo...""Hmm, le kaj bi to bilo. Krili kot ptica, hodi kot kokoš. Zanimivo..." Čez čas se izkaže, 

da gre za pava, ki se šopiri. O čem pa govorimo? O pantomimi seveda.

Pantomimo se igrate v paru, lahko pa vas je tudi več. Gre pa tako. Eden si zamisli 

določeno stvar in jo poskuša čim bolje oponašati. Pri tem pa ne pove, kaj je to. Ostali 

poskušajo ugibati, katero stvar želi s tem pokazati.

Kažete lahko različne stvari: živali, ljudi, pripetljaje... prepustite se domišljiji!

Ker pa se lahko pri tej igri tudi veliko nasmejete, to dobro vpliva na vaše zdravje. Saj 

pravijo, da je v smehu pol zdravja :-)

8



O D S K A K L J A J  P E S M I C OO D S K A K L J A J  P E S M I C O

Ste že kdaj zaigrali pesmico na klavir? Lahko se jo naučite, le malo se boste morali 

usesti in jo vaditi. Če pa boste sedeli dalj časa, je priporočljivo, da se vmes tudi malo 

razmigate. Kako pa? Hmm... Zakaj pa ne bi pesmico kar odskakljali? Pa to ne pomeni, 

da bi morali skakati po klavirju. Na tla položite listke, ki predstavljajo tipke in jih 

označite. Postavljeni naj bodo v istem vrstnem redu, kot so tipke na klavirju.

In začnete. Pesmico lahko odskačete na pamet ali pa vam jo kdo zaigra, vi pa skačete 

po melodiji.

Kaj pa če nimate klavirja? Nič hudega. Če imate internetno povezavo, lahko igrate kar

prek nje. V iskalnik vtipkate: https://www.onlinepianist.com/virtual-piano  ...in klavir je 

pred vami! Namesto not so na tipkah napisane črke in številke. Tako lahko zaigrate 

pesmico kar prek tipkovnice ali pa z miško, kar vam je ljubše. Ko jo boste znali 

zaigrati, jo pa še odskakljajte.
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Za začetek si poglejmo pesmico "Kuža pazi""Kuža pazi". Če jo boste zaigrali na internetni klavir, 

gre tako (pod besedilom so napisane tipke):

KUŽA PAZI KUŽA PAZI 

Kuža pazi ,  z repkom miga,Kuža pazi ,  z repkom miga,

 T   T    T   T        Y      Y       Y    Y

vstane, leže, tačko da.vstane, leže, tačko da.

  U    U      Y   Y     T    T     T

Hišo čuva,  jezno laja,Hišo čuva,  jezno laja,

 T   T    T   T      Y    Y     Y   Y

če nikogar ni  doma.če nikogar ni  doma.

 U   U  Y   Y     T     T   T

Če vam bo šlo dobro, lahko odskakljate še kakšno pesmico. Poskusite "Zajčka 

dolgouščka". Če jo odskakljate, ste pa že pravi mali zajčki.

ZAJČEK DOLGOUŠČEKZAJČEK DOLGOUŠČEK

Zajček dolgouščekZajček dolgoušček

 O   O     U   I    O   U

bel imaš kožušček,bel  imaš kožušček,

  I     I    Y     U   I     Y

hitre tačke, ostre zobke,hitre tačke, ostre zobke,

 U  U   U  U       Y    Y    Y    Y

dolge brke, repek siv. dolge brke, repek siv. 

 U   U   Y   Y      T     T     T
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Če je skakanje pretežko, lahko tudi hodite po "tipkah".

Še nekaj pesmic:

MEDVEDEK PLEŠEMEDVEDEK PLEŠE

Pleši ,  medo, pleši ,  medo,Pleši ,  medo, pleši ,  medo,

  I    I      T    T      Y    Y      T   T

medved godrnjavček.medved godrnjavček.

   I      I       T     T    Y     T

Pleši ,  medo, pleši ,  medo,Pleši ,  medo, pleši ,  medo,

  O    I     O   Z      P    P      I     I

medo moj plesalček.medo moj plesalček.

  O    I      U     T     I     I

METULJČEK CEKINČEKMETULJČEK CEKINČEK

Metuljček, cekinček, ti  potepinček, kje si  pa bil?Metuljček, cekinček, ti  potepinček, kje si  pa bil?

  U    O    O       O   U   U     I     I    I    Y     Y      T     T    U   Y

“Pri  majceni cvetki ,  drobni marjetki  medek sem pil.” “Pri  majceni cvetki ,  drobni marjetki  medek sem pil.” 

  U      O   O  O   U   U       I     I       I    Y    Y      T     U       Y      T

(Avtor vseh štirih pesmic je Janez Bitenc.)
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G O Z D N A  L A D J I C AG O Z D N A  L A D J I C A

Zavežeš si čevlje in se skupaj s še kakšnim družinskim članom odpraviš v bližnji gozd. 

Naužiješ se svežega zraka in se razmigaš. Ogleduješ si prelepo naravo, še posebej pa 

si pozoren na razno listje in kose lubja. Zakaj pa? Zato, ker želiš narediti gozdno 

ladjico. Da pa jo lahko narediš, potrebuješ: kos lubja, nekaj listov in morda kakšno 

palčko. Ko vse to nabereš, se še malo sprehodiš in odpraviš proti domu. Lotiš se 

izdelave.
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IZDELAVA LADJICE:IZDELAVA LADJICE:

1. Zvrtaš luknjico v lubje1. Zvrtaš luknjico v lubje

2. V luknjico vstaviš palčko ali  zobotrebec ( jambor)2. V luknjico vstaviš palčko ali  zobotrebec ( jambor)

3. Na palčko natakneš listek ( jadro)3. Na palčko natakneš listek ( jadro)

4. Ladjico postaviš v vodo4. Ladjico postaviš v vodo
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TEKMA Z GOZDNO LADJICOTEKMA Z GOZDNO LADJICO

Poiščeš večjo posodo, na primer pekač. Lahko uporabiš tudi banjico. Napolniš jo z 

vodo in vanjo postaviš dva narobe obrnjena kozarca ali šalčki. Gledati moraš, da sta 

kozarca dovolj oddaljena od roba posode, da lahko ladjica pluje okoli njih. Ladjico 

postaviš v vodo na začetek posode. Na znak začneš pihati v jadro, s čimer poganjaš 

ladjico naprej. S pihanjem jo tudi usmerjaš okoli kozarcev. Ko začneš pihati, ti nekdo 

meri čas. Tekmujete, kdo prej naredi z ladjico 3 kroge.

Za popestritev:

●  Lahko tekmujete vsak s svojo ladjico.

●  Namesto krogov lahko ladjica pluje v obliki osmice.
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L O V  N A  S K R I T I  Z A K L A DL O V  N A  S K R I T I  Z A K L A D

V rokah držite listek z navodili. Odidete po potki do gozda in se ustavite pred staro 

hišo. Malo za njo zavijete na stezo levo. Nadaljujete pot 20 korakov in se nato 

obrnete na desno v gozd. Greste še deset korakov in poiščete največji kamen okoli 

sebe. Za kamnom se skriva drugi listek z novimi navodili.

Pot vas vodi do potoka in navzdol ob njem. Tam je namig. Na tleh vidite iz vej zloženo

puščico. Na drugem listku se skriva račun. Ko ga rešite, dobite številko 30. Toliko 

korakov greste v smeri puščice. Zadnji stavek na listku pravi: "Ko pridete do ptičjega "Ko pridete do ptičjega 

prestola, poglejte pod njega. Tam se skriva zaklad"prestola, poglejte pod njega. Tam se skriva zaklad". Le kje bi bil ptičji prestol? 

Razgledate se naokoli in kmalu, čisto blizu vas odkrijete zajeten kupček nametanega 

dračja (nekdo se je res potrudil). Dvignete kupček in pod njim zagledate čokolado.

Našli ste zaklad!
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To je en primer lova na skriti zaklad. Izmislite si svojega. Pojdite v gozd, na travnik in 

navdih bo prišel sam od sebe.

Najbolje je, da se dogovorite znotraj družine ali pa s prijatelji in se razdelite v dve 

skupini. Ena skupina skrije zaklad in napiše načrt, druga skupina ga pa išče. 

Naslednjič se zamenjate.

Namesto listkov, vam lahko skrivalec zaklada navodila spotoma pošilja kar preko 

telefona. Seveda potem, ko pridete na določeno mesto in mu ga opišete.

Če pa je slabo vreme, se lahko tudi igrate igro - doma. Pot do zaklada lahko poteka 

skozi sobe, tudi v klet ali na podstrešje. Skrijete lahko več listkov, ki jih iskalec 

spotoma odkriva. Na njih napišete uganke. Če jih iskalec ne zna, mu pomagate z 

namigi. Vsakič, ko zgreši uganko, mora narediti 10 počepov in zraven kvakati kot 

žaba.

Prepustite se domišljiji in naj se lov začne!
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Č L O V E K ,  R A Z G I B A J  S EČ L O V E K ,  R A Z G I B A J  S E

Verjetno vsi poznate igro "Človek, ne jezi se". No, pred vami je podobna igra. Da pa 

se ne boste jezili, rajši malo pomigajte. Poglejmo si pravila:

VRSTNI RED IGRALCEV

Igra je primerna za 4 igralce. Vrstni red igralcev se izbere tako, da mečejo kocko. Tisti, ki zadane 

največjo številko, je prvi. Za njim je tisti, ki zadane drugo največjo številko in tako naprej. Če dva 

vržeta isto številko, se preigravata (mečeta kocko) med sabo. Ko je vrstni red določen, se igra lahko 

začne.

IGRA

● Igralec vrže kocko. Toliko pik kot zadane, za toliko mest se premakne naprej.

● Če igralec prehiti drugega ali pa želi zasesti njegovo mesto, pridobi pravico do IZZIVA, kjer lahko 

osvoji dodatne točke.

● Zmaga tisti igralec, ki prvi pride do konca, ki je označen z rdečimi krogci. Vreči mora tako število, 

da pristane znotraj enega izmed treh rdečih krogcev. Če vrže več, mora počakati na naslednji krog.

● Ko pride prvi igralec na cilj, ostali igralci nadaljujejo igro za preostala mesta.

PREHITEVANJE IGRALCEV

Proga je v igri označena z naslednjimi barvami. Na vsakem delu veljajo drugačna pravila:

ZELENA:  Začetna ravnina. Igralci se lahko prosto prehitevajo med sabo.

VIJOLA:  Če en igralec prehiti drugega, pridobi pravico do IZZIVA Z LOVLJENJEM KOCKE.

ORANŽNA:  Če en igralec prehiti drugega, pridobi pravico do IZZIVA Z METANJEM KOCKE.

RUMENA:  Ciljna ravnina. Igralci se lahko prosto prehitevajo med sabo.

RDEČA:  Cilj. Igralec mora zadeti tako številko, da pristane v enega izmed treh rdečih krogcev.
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IZZIV Z LOVLJENJEM KOCKE

● Igralec, ki prehiti druge igralce (prvi igralec), pridobi z vsakim od njih po 3 poskuse.

● Drugi igralec predroči roke. Dlani ima v širini ramen in gledajo navzdol. V eni dlani skriva kocko, 

vendar ne pove v kateri. Nato reče POZOR in čez nekaj sekund odpre obe dlani.

● Kocka pade proti tlom, prvi igralec jo poskuša ujeti.

● Tolikokrat kot v vseh poskusih ujame kocko, za toliko mest se premakne naprej. Če je to mesto 

zasedeno, se pomakne naprej do prvega prostega mesta.

IZZIV Z METANJEM KOCKE

● Podobno kot izzivu z lovljenjem, le da pri tem izzivu igralec, ki je prehitel drugega, meče kocko v 

lonček. Lonček naj bo od igralca oddaljen za okoli dve stegnjeni roki.

IGRALEC ŽELI ZASESTI MESTO DRUGEGA IGRALCA

Če je mesto, na katerega bi se moral igralec premakniti, že zasedeno, se pomerita med sabo.

Igralec, ki želi zasesti mesto je NAPADALEC. Igralec, ki je na tem mestu že od prej, pa je BRANILEC. 

Napadalec vrže kocko. Če je številka parna, se pomerita v IZZIVU Z LASTOVKO, če pa je neparna, pa 

v IZZIVU S STOJO NA NOGI.
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IZZIV Z LASTOVKO

● Pomerita se oba igralca. Na znak gresta v lastovko in jo držita 10 sekund. Če sta izenačena, gresta 

na težjo stopnjo. Stopnje:

1.  Lastovka na boljši nogi

2.  Lastovka na slabši nogi

3.  Lastovka miže na boljši nogi

4.  Lastovka miže na slabši nogi

5.  Igralca vržeta kocko. Če branilec vrže večjo številko kot napadalec, zmaga branilec. Če 

     pa vrže enako ali manjšo, pa zmaga napadalec. 

● Če zmaga napadalec:  Zasede mesto branilca. Branilec pa gre na mesto, kjer je bil prej napadalec.

● Če zmaga branilec:  Oba ostaneta na svojih prejšnjih mestih.

IZZIV S STOJO NA NOGI

● Podobno kot izziv z lastovko, le da držita 20 sekund. Stopnje so naslednje:

    1.  Stoja na boljši nogi

    2.  Stoja na slabši nogi

    3.  Stoja miže na boljši nogi

    4.  Stoja miže na slabši nogi

    5.  Igralca vržeta kocko
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K U H A R Č E KK U H A R Č E K

Kuharčki so pripravili tekmovanje v hitrostnem nošenju jedi. Razdelijo se v več 

skupin, vsaka skupina se postavi v kolono. Prvi v koloni drži pred sabo frizbi in na 

njem žogo (krožnik in jabolko). Na znak Kuharčki stečejo okoli stožca in nazaj do svoje

kolone, kjer predajo frizbi z žogo naslednjemu Kuharčku. Če pade žoga med tekom 

na tla, jo mora Kuharček pobrati in nato lahko nadaljuje s tekom. Zmaga tista 

skupina, ki prej konča in se postavi v urejeno kolono.

Za popestritev:

●  stožce lahko postavimo tudi vmes, da Kuharčki tečejo slalom,

●  na progo lahko postavimo razne prepreke (klopi, ovire),

●  namesto frizbija lahko obrnemo dlani navzdol, tako da žoga počiva na hrbtni strani

dlani.
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M I Š J A  Z A B A V AM I Š J A  Z A B A V A

Mačka je utrujena od celodnevnega pretegovanja in poležavanja in je šla spat. 

Nasprotno pa so male miške polne energije in se želijo zabavati. Sklenejo, da bodo 

naredile tekmo. Najprej postavijo progo. Nato se razdelijo v dve skupini in se 

postavijo v kolono. Na znak začne prva miš iz vsake kolone teči po progi. Ko pride 

nazaj, takne naslednjo miš in ta odhiti naprej. Zmaga tista skupina, ki prej konča in se

postavi v urejeno kolono.

Oh, kaj pa mačka? Miške morajo paziti, da je ne zbudijo. Zato morajo teči tiho kot 

miške, še posebno na bolj ropotavih delih proge, kot so klopi in podobno.

Kaj pa, če se mačka vseeno zbudi? Potem se mora miška, ki je zbudila mačko, skriti. 

Skrije se pa tako, da počepne. Ko se mačka obrne stran, pa lahko miška steče naprej.

No miške, katera bo prva?
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G L E J  J O  M I ŠG L E J  J O  M I Š

Za to igrico morajo biti vsaj štirje. Eden je Vohljaček in stopi naprej. Ostali se 

postavijo tako, da je med njimi vsaj korak razdalje. Med njimi se skrivata miš in 

mačka, ki ju izvoha Vohljaček.

Igra gre tako, Vohljaček reče:

""Glej jo glej velika miš,Glej jo glej velika miš,

ti si mačka, ti loviš!"ti si mačka, ti loviš!"

Ko reče "miš""miš" pokaže na enega v skupini in ko reče "mačka""mačka" pokaže na drugega. In 

kot je v navadi, začne mačka loviti miš. Ko jo ujame, postane mačka Vohljač in igra se 

tako nadaljuje.

Za popestritev:

●  Prej se lahko dogovorite, da se bosta mačka in miš lovila tako, da skačeta po eni 

nogi. Na primer, da morata z vsako nogo skočiti vsaj 5-krat preden jo lahko 

zamenjata. Če kdo stopi prej, potem zgubi.

●  Lahko se lovite tudi vzvratno. Hecno, mar ne?
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P E T E L I N Č E K  N A G A J I V Č E KP E T E L I N Č E K  N A G A J I V Č E K

Noč je že legla na zemljo in zajčki so sladko zaspali. Nekdo je pa še buden, petelinček 

Nagajivček. Potiho se prikrade do zajčkov in na ves glas zakikirika. Zajčki se zbudijo in 

zaspano gledajo naokoli. Vidijo, da je še noč, nakar opazijo petelinčka, ki se jim 

hihita. Jezni zajčki planejo pokonci in ga začnejo loviti. Bodo že pokazali temu 

pernatnemu nesramnežu, ki jih budi sredi noči! Ker pa petelinček rad nagaja, zajčke 

še dodatno draži tako, da dela lastovke: "Glejte zajčki, lastovka... hihi.""Glejte zajčki, lastovka... hihi."

Zajčki lovijo petelinčka tako, da sonožno skačejo za njim. Petelinček pa lahko prosto 

teče.

Če zajčki ulovijo petelinčka, ga oštejejo in mu rečejo: "Ti ti Nagajivček.""Ti ti Nagajivček." In petelinček 

mora narediti 10 počepov.

Lahko pa zmaga tudi petelinček - če naredi 10 pravilnih lastovk, preden ga zajčki 

ujamejo. Lastovko mora zadržati vsaj dve sekundi.

Komu bo uspelo, Nagajivčku ali zajčkom?
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