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SLIKOVNE KARTICE ZA BESEDIŠČE 

Vzamemo eno izmed slikovnih kartic za besedišče, jo obrnemo proti učencem 

in jo poimenujemo. Počepnemo. Učenci naj nas posnemajo. Besedo za 

slikovno kartico zašepetamo. Učenci šepetaje ponovijo za nami. Dvignemo se malo 

višje. Besedo povemo glasneje. Učenci ponovijo za nami. Dvignemo se še višje. 

Besedo povemo z normalnim glasom. Vsakič ko se bolj dvignemo, besedo izgovorimo 

glasneje. Nadaljujemo, dokler nismo čisto zravnani in kartico držimo z iztegnjenimi 

rokami nad sabo. Takrat učenci besedo povedo na ves glas. 

Različne kartice za besedišče poimenujemo na različne načine: hitro, počasi, 

glasno, tiho, veselo, žalostno, z visokim glasom, z globokim glasom. Učenci 

ponavljajo za nami in nas posnemajo.  

Na tla postavimo vrv ali zalepimo trak. Določimo, na kateri strani vrvi oziroma 

traku bo polje True. Na tej strani na tla zalepimo zeleni list papirja. Na nasprotni 

strani bo polje False. Na tej strani na tla zalepimo rdeči list papirja. Učencem kažemo 

slikovne kartice za besedišče in jih poimenujemo. Če učenci mislijo, da smo kartico 

pravilno poimenovali, skočijo na polje True, če pa mislijo, da smo povedali napačno 

besedo, skočijo na polje False. Učencem pritrdimo oziroma povemo pravilni odgovor.   

Določimo del učilnice, ki bo True, in nasprotni del učilnice, ki bo False. Na 

strani učilnice, ki je True, na steno zalepimo zeleni list papirja, na strani 

učilnice, ki je False, na steno zalepimo rdeči list papirja. Učencem kažemo slikovne 

kartice za besedišče in jih poimenujemo. Če učenci mislijo, da smo kartico pravilno 

poimenovali, se sprehodijo do dela učilnice, ki je True, če pa mislijo, da smo povedali 

napačno besedo, odidejo do dela učilnice, ki je False. Učencem pritrdimo oziroma 

povemo pravilni odgovor.   

Plastificirane slikovne kartice za besedišče postavimo na tablo v višini 

učencev. Na tla približno en meter od table postavimo vrv ali zalepimo trak. 

Učenci se pred tablo za vrvjo ali trakom postavijo v vrsto en za drugim. Učencu, ki je 

prvi v vrsti, damo mehko žogico. Povemo eno izmed besed. Učenec vrže žogico in 

poskusi zadeti ustrezno slikovno kartico. Ne glede na to ali je pri tem uspešen ali ne, 

žogico dobi naslednji učenec. Povemo novo besedo. Igro zaključi učenec, ki je na 

začetku igre bil zadnji v vrsti. 

Plastificirane slikovne kartice za besedišče postavimo na tablo v višini 

učencev. Učence razdelimo v dve skupini. Na tla približno en meter od table 

postavimo vrv ali zalepimo trak. Učenci se v obeh skupinah pred tablo za vrvjo ali 

trakom postavijo v vrsto en za drugim. Povemo eno izmed besed. Učenca, ki sta prva 

v vrsti, se morata dotakniti ustrezne kartice. Učenec, ki se prej dotakne pravilne 

slikovne kartice, prinese svoji skupini eno točko. Oba učenca nato odideta na konec 

vrste. Nadaljujemo z ostalimi besedami. Igro zaključita učenca obeh skupin, ki sta na 

začetku igre bila zadnja v vrsti. Zmaga skupina z več točkami.  
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Slikovne kartice za besedišče natisnemo dvakrat in jih plastificiramo. Učence 

razdelimo v dve skupini. Učenci se v obeh skupinah kleče usedejo v krog. 

Slikovne kartice postavimo na tla na sredino obeh skupin. Učenci nato dajo roke na 

glavo. Ko poimenujemo eno izmed kartic, morajo učenci hitro z dlanjo pokriti ustrezno 

kartico. Učenec, ki je najhitrejši, kartico obdrži. Nadaljujemo z igro. Zmaga tisti učenec, 

ki na koncu zbere največ kartic. Da učenci lažje dosežejo kartice, jim lahko damo 

muholovce. Učenci namesto z dlanjo slikovno kartico udarijo z muholovcem.  

Slikovne kartice za besedišče postavimo na tablo v višini učencev.  

Variacija a): Povemo eno izmed besed. Učenec pride pred tablo in pokaže 

slikovno kartico. Nadaljujemo z ostalimi besedami.   

Variacija b): Nad slikovne kartice zapišemo številke. Povemo eno izmed besed. Učenci 

povedo številko kartice, ki smo jo poimenovali. Nadaljujemo.  

Variacija c): Nad slikovne kartice zapišemo številke. Povemo eno številko. Učenci 

poimenujejo kartico pod to številko. Nadaljujemo.  

Nekateri učenci bodo hitro usvojili besedišče. Naj oni namesto nas poimenujejo kartice 

ali številke za svoje sošolce.  

Slikovne kartice za besedišče držimo pred sabo tako, da jih učenci ne vidijo. 

Eno izmed kartic zelo na hitro obrnemo proti njim in spet nazaj proti nam. 

Učenci povedo, kaj so videli na kartici. Slikovne kartice lahko držimo zadaj za hrbtom. 

Na hitro se obrnemo okoli svoje osi. Učenci povedo, kaj so videli na kartici. Učencem 

pokažemo kartico, da preverijo pravilnost odgovora.  

Potrebujemo barvni papir. Eno izmed slikovnih kartic za besedišče prekrijemo 

s papirjem. Kartico lahko tudi obrnemo na glavo za večji izziv. Papir počasi 

premikamo (od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor ali od leve proti desni ali od desne 

proti levi). Ko se učencem zdi, da vedo, kaj je na kartici, povedo odgovor. Učencem 

pokažemo kartico, da preverijo pravilnost odgovora.  

Učenci se usedejo v krog. V sredino kroga postavimo steklenico in jo zavrtimo. 

Ko se ta ustavi, učencu, proti kateremu je obrnjena, pokažemo eno slikovno 

kartico za besedišče. Če jo učenec pravilno poimenuje, lahko namesto nas zavrti 

steklenico.   

Slikovne kartice za besedišče postavimo na tla v krog. Učenci se usedejo v 

krog okrog kartic. V sredino kartic postavimo steklenico in jo zavrtimo. Ko se 

ta ustavi in pokaže na določeno slikovno kartico, določimo učenca, ki kartico 

poimenuje. Če jo učenec pravilno poimenuje, lahko namesto nas zavrti steklenico.   

Potrebujemo mehko žogico ali plišasto igračo. Učencem pokažemo eno izmed 

slikovnih kartic za besedišče. Izberemo enega izmed učencev, povemo 

njegovo ime ter mu vržemo žogico ali plišasto igračo. Če učenec ne zna poimenovati 

kartice ali pove napačno besedo, vrže žogico oziroma igračo nazaj nam, mi pa jo 

vržemo drugemu učencu. Če učenec pravilno poimenuje slikovno kartico, žogico 
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oziroma igračo obdrži. Nato pokažemo naslednjo slikovno kartico. Učenec, ki drži 

žogico/igračo, pove ime sošolca in mu nato žogico/igračo vrže. Nadaljujemo z igro. 

Izberemo devet slikovnih kartic za besedišče. Na tablo narišemo devet polj 

(3x3). V vsako polje pritrdimo eno izmed devet slikovnih kartic s sliko obrnjeno 

proti tabli. Učence razdelimo v dve skupini. Ena skupina je skupina X, druga skupina 

je skupina O. Igramo se igro Noughts and Crosses oziroma Tic-Tac-Toe (križci in 

krožci). V prvi skupini učenec izbere oziroma pokaže na eno polje. Obrnemo slikovno 

kartico. Učenci se v skupini posvetujejo, nato povedo odgovor. Če je odgovor pravilen, 

slikovno kartico vzamemo in na njeno mesto narišemo znak skupine, ki je povedala 

pravilni odgovor (X ali O). Če odgovor ni pravilen, slikovno kartico znova obrnemo proti 

tabli. V obeh primerih priložnost dobi druga skupina. Zmaga tista skupina, ki prva ima 

tri svoje znake (X ali O) v vrsti (horizontalno, vertikalno ali diagonalno). Tri znake v vrsti 

prečrtamo in lahko rečemo: Tic-Tac-Toe, three-in-a-row. 

Za večji izziv na tla pred tablo postavimo vrv ali zalepimo trak. Učenci iz obeh skupin 

izmenično mečejo žogico in poskusijo zadeti slikovno kartico v enem izmed polj. Če 

jim uspe, imajo možnost zasesti to polje.   

Učencem razdelimo barvne listke (npr. rdeče, oranžne, rumene, zelene in 

modre). Učenci z isto barvo listkov se zberejo skupaj. Vsako skupino 

poimenujemo po barvi listkov, ki jo imajo, in na tablo pritrdimo po en list rdeče, oranžne, 

rumene, zelene in modre barve. Učencem povemo, da bodo tekmovali kot skupina in 

se morajo zato posvetovati, preden povedo odgovor. Če tega ne naredijo, njihovi 

skupini odbijemo točko. S tem zagotovimo, da je delo skupinsko in da noben učenec 

ne izstopa. Slikovne kartice za besedišče obrnemo tako, da jih učenci ne vidijo, in jih 

pred njimi razpremo. Prva skupina določi učenca, ki bo izvlekel eno kartico. Učenci 

pogledajo kartico, se posvetujejo in povedo odgovor. Če je odgovor pravilen, jim 

dodelimo eno točko, ki jo zapišemo poleg lista ustrezne barve. Nadaljuje druga 

skupina. Rezultate vseh skupin zapisujemo na tablo in na koncu razglasimo 

zmagovalno skupino.  

Slikovne kartice za besedišče natisnemo dvakrat in jih plastificiramo. Učence 

razdelimo v dve skupini z enakim številom učencev. Učenci se v obeh 

skupinah postavijo v vrsto en za drugim. Učencema, ki sta na začetku vrste, damo 

slikovni kartici. Ko rečemo Go!, morata ta dva učenca reči besedo za slikovno kartico 

in jo podati učencu za sabo čez glavo. Ta učenec prime slikovno kartico, pove besedo 

in jo skozi noge poda učencu za sabo. Ta nato prime slikovno kartico, pove besedo in 

jo poda učencu za sabo čez glavo, in tako nadaljujejo skozi noge, čez glavo do 

zadnjega učenca v vrsti, ki prime kartico, hitro steče do nas in pove besedo za kartico. 

Skupina, ki ji to prej uspe, dobi točko. Zmaga skupina z več točkami.  

Slikovne kartice za besedišče natisnemo dvakrat in jih plastificiramo. 

Uporabimo jih za igro Memory game (igra spomina). Slikovne kartice pritrdimo 

z magneti na tablo v višini učencev s sliko obrnjeno proti tabli. Če nimamo te možnosti, 

slikovne kartice razporedimo po tleh. Učenci se usedejo v polkrog. Povabimo enega 
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izmed učencev, naj obrne dve kartici. Ko obrne prvo kartico, jo poimenuje. Če ne zna, 

mu pomagamo oziroma jo poimenujemo mi. Poimenuje tudi drugo kartico, ko jo obrne. 

Če sta slikovni kartici enaki, ju vzamemo. Učenec obrne novi dve kartici. Če slikovni 

kartici nista enaki, ju učenec obrne nazaj. Nato povabimo drugega učenca, da obrne 

dve slikovni kartici in ju poimenuje. Nadaljujemo, dokler učenci ne najdejo vseh parov 

slikovnih kartic.  

Slikovne kartice za besedišče naključno pritrdimo z magneti na tablo (ne v vrsti 

eno do druge). Učenci se usedejo na tla bližje tabli in si jih nekaj časa 

ogledujejo. Nato zaprejo oči. Medtem ko izgovarjamo Touch your nose, touch your ear, 

one of the cards will disappear, vzamemo eno izmed kartic. Ko rečemo Open your 

eyes, učenci odprejo oči in poskusijo ugotoviti, katera kartica manjka. Učenec, ki prvi 

pravilno poimenuje kartico, namesto nas vzame eno kartico v novem krogu in nam jo 

poda. Pri tej igri učenci lahko tekmujejo tudi v skupinah. V tem primeru vedno mi 

odstranimo kartico. 

Slikovne kartice za besedišče naključno pritrdimo z magneti na tablo (ne v vrsti 

eno do druge). Učenci se usedejo na tla bližje tabli in si jih nekaj časa 

ogledujejo. Nato zaprejo oči. Eno izmed kartic obrnemo na glavo. Ko rečemo Open 

your eyes, učenci odprejo oči in poskusijo čim prej ugotoviti, katera kartica je narobe 

obrnjena. Učenec, ki prvi pravilno poimenuje kartico, namesto nas obrne eno kartico v 

novem krogu. Pri tej igri učenci lahko tekmujejo tudi v skupinah. V tem primeru vedno 

mi obrnemo kartico. 

Slikovne kartice za besedišče pritrdimo z magneti na tablo v vrsti eno do druge. 

Učenci se usedejo na tla bližje tabli. Kartice zborno poimenujejo po vrsti. Nato 

zaprejo oči. Vzamemo eno izmed kartic. Ko rečemo Open your eyes, učenci odprejo 

oči in ob gledanju kartic povedo ves niz besed, vključno s tisto, ki manjka. Če niz 

povedo popolnoma pravilno, znova zaprejo oči, da odstranimo še eno kartico in 

postopek ponavljamo tako dolgo, da na koncu učenci v pravilnem zaporedju povedo 

na pamet vse besede brez vizualne podpore. Če se učenci zmotijo, slikovne kartice 

postavimo v novi vrstni red in učenci poskušajo znova, dokler jim ne uspe povedati 

celega niza brez napake. Ko jim to uspe, učence pohvalimo.  

Učence razdelimo v dve skupini. Učenci se postavijo v vrsto en za drugim. 

Postavimo se pred obema vrstama s slikovnimi karticami za besedišče. 

Učencema, ki sta prva v vrsti, pokažemo eno slikovno kartico. Učenec, ki prvi pravilno 

pove, kaj je na kartici, osvoji eno točko za svojo skupino. Vnaprej se dogovorimo, kaj 

se zgodi, če učenca povesta odgovor istočasno (obema skupinama dodelimo točko ali 

nobena skupina ne dobi točke) in če kdo izmed učencev v vrsti odgovor prišepne (ne 

dodelimo točke, odbijemo eno točko ali dodelimo točko nasprotni skupini). Dogovorimo 

se tudi, ali bomo sprejemali več odgovorov, dokler učenci ne bodo povedali pravilnega, 

ali imajo možnost povedati odgovor le enkrat. Če oba učenca ne povesta odgovora, s 

prsti ene roke (in ne na glas) odštevamo od pet do nič. Če odgovora ni, pravilni odgovor 

povemo mi. V vsakem primeru (če povesta odgovor ali ne), učenca gresta na konec 
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vrste. Nadaljujemo z naslednjima dvema učencema. Igro zaključita učenca, ki sta na 

začetku igre bila na koncu vrste. Zmaga skupina z več točkami. 

Učence razdelimo v dve skupini. Učenci se postavijo v vrsto en za drugim. 

Postavimo se pred obema vrstama s slikovnimi karticami za besedišče. 

Učenca, ki sta prva v vrsti, se obrneta proti svojim sošolcem in nam kažeta hrbet. 

Rečemo: What do you see? 1, 2, 3. Učenca se hitro obrneta in tisti učenec, ki prvi 

pove, kaj je na kartici, osvoji eno točko za svojo skupino. Če učenca povesta odgovor 

istočasno, zmagovalca določita z igro Rock-Paper-Scissors (Kamen-Škarje-Papir). 

Učenca gresta na konec vrste. Nadaljujemo z naslednjima dvema učencema. Igro 

zaključita učenca, ki sta na začetku igre bila na koncu vrste. Zmaga skupina z več 

točkami. 

V rokah držimo eno izmed slikovnih kartic za besedišče tako, da jo učenci 

vidijo. Slikovno kartico poimenujemo. Če se slika in beseda ujemata, učenci 

odgovorijo Yes, that’s right, če pa ne, odgovorijo No, that’s not right.  

V rokah držimo eno izmed slikovnih kartic za besedišče. Učencem je ne 

pokažemo. Ne poimenujemo je na glas, temveč le odpiramo usta. Učenci nam 

berejo z ustnic in poskušajo ugotoviti, za katero kartico gre.  


