Otroški
kratkočASnik

za zabavno potovanje z avtom
Ko sem bil majhen ...
Predšolski otroci in šolarji vedno z navdušenjem
poslušajo zgodbe o dogodivščinah svojih staršev.

v primeru, da ne najde besede na zadnji dve črki
besede prejšnjega igralca.

Pripovedujte jim o tem, kaj ste se vi igrali, kaj je

Opazovanje in štetje

počel dedek, kako je bilo, ko ste kaj ušpičili in

Koliko rdečih avtomobilov smo srečali, koliko belih in

podobno. Te zgodbe so veliko boljše od najboljših

koliko modrih? Iz katerih držav so avtomobili? Taka

pravljic. A bodite previdni in si ne izmišljujte, ker

štetja imajo lahko omejen čas igranja, igrate pa se

vas bodo kaj hitro ujeli na laži ali vas kdaj spravili v

lahko od doma do cilja – le predmete, ki jih štejete,

zadrego.

morate spreminjati, da je bolj zanimivo.

Kalodont

Kdo ali kaj sem jaz?

Besedna igrica, pri kateri prvi igralec pove eno

Tilen si zamisli, kaj ali kdo je, ostali igralci pa mu

besedo, vsak naslednji pa mora svojo besedo

postavljajo različna vprašanja in skušajo ugotoviti, kaj si

sestaviti iz zadnjih dveh črk besede igralca pred

je zamislil. Tilen lahko odgovarja samo z »da« ali »ne«.

njim. Primer: Jaka reče »čokolada«. Za njim mora
Barbara najti besedo na »da«, »darilo«. Matic nato
reče »lopata«, Andreja »taborniki« in tako naprej.

Primer: »Te lahko pojem? Da. Te lahko oblečem? Ne. Ali
si predmet? Da. Ali lepo dišiš? Da. Ali mijavkaš? Ne. ...«

Bistvo igre so besede, ki se končajo na »ka«. Jaka

Ko ugotovijo, sledi rešitev: »Tilen, ti si hamburger!«

izpade, če bi za Andrejo rekel »kiparka«, Barbara za

Tisti, ki pravilno ugane, je naslednji, ki si izmisli, kdo

njim pa »kalodont«! Če Barbara namesto »kalodont«

ali kaj je, drugi pa ugibajo.

reče kaj drugega, izpade ona. Igralec izpade tudi

Ugibanje živali
Katja si zamisli eno žival, nato pa ji ostali postavljajo
vprašanja, na katera odgovarja le z »da« ali »ne«.
»Ima štiri noge? Ali živi v Sloveniji? Sem jo že kdaj videl
v živo? Ali je večja od našega mačka?« Tisti, ki pravilno
ugane, si nato izmisli naslednjo žival.

Nadaljevanje povedi

»Brez hlač«

Vsak mora ponoviti, kar je rekel prejšnji igralec, in

Smešna igrica, pri kateri

dodati še svojo besedo. »Bober«, »Bober je«, »Bober je

mora otrok na vsa vprašanja

iskal«, »Bober je iskal lepo«, »Bober je iskal lepo drevo«

odgovarjati z »brez hlač«, pri

in tako naprej. Kako daleč lahko pridete, preden se

tem pa se ne sme smejati.

prvi zmoti?

»Kakšen greš najraje v šolo?

Igro nadaljujete tako, da oseba, ki je bila na vrsti za

Brez hlač. Kakšen je šel tvoj

tistim, ki se je zmotil, začne z novo povedjo.

očka v službo? Brez hlač.«
Odgovori so lahko tudi

Izmisli si zgodbo

drugačni, recimo »košček

Med vožnjo poiščite zanimivosti ob cesti, nenavadne

kaj podobnega. »Kdo je tvoj

avtomobile ali kaj podobnega, nato pa naj si vsak

najboljši prijatelj? Košček

izmisli eno kratko zgodbo na to temo. Grad, mimo

sira. Kaj boš, ko boš velika?

katerega se peljete, je odlična snov, pa avto s

Oskubljena kokoš.«

sira«, »oskubljena kokoš« ali

špansko registrsko tablico ali zelen avtodom. Če
take zanimive reči najdejo malčki, si zanje vi izmislite
zanimivo kratko zgodbico. Se je kolesar, ki ste ga

Sestavi stavek

prehiteli, res pripeljal s severa Norveške, mu je ime

Vsak v avtu pove eno besedo, zadnji pa mora iz teh

Ulf in ali lahko njegovo kolo leti, kadar je Ulf utrujen?

besed sestaviti smiseln stavek ali kratko zgodbico.
Vse besede se lahko začnejo na isto črko, lahko pa

Država, žival, mesto na določeno črko

tudi ne. Bolj bodo besede smešne in nepovezane,

Mama izbere črko »D«, ostali pa si morajo izmisliti

žaba, ananas, klavir, 7 …

čim več držav, mest, živali, športov, jedi, sadežev,

»Žaba in ananas sta 7 dni štiriprstno igrala na klavir.«

bolj smešni stavki in zgodbice bodo nastali. Primer:

barv in podobnih stvari na to črko. Danska,
Domžale, drevo, dinozaver, deskanje, Drava …

Sopomenke in povezani
pojmi
Če Rok reče »avto«, mora Miha
reči »kombi« ali »audi«, potem
pa izbere novo besedo. Miha
reče »letalo«, Igor pa »boeing«.
Druga vrsta te igrice pa je, da
otroci pri tem poiščejo tudi
eno od povezav. Luka reče
»krava«, Rok pa »miza, ker
imata obe 4 noge«.

Beseda v besedi
Poiščite vse mogoče besede, ki vsebujejo besedo:
kos. Kokos, kositer, kosa, razkosanje, kosilo,
kostanj, kost …

