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IGRE 

Z učenci sedimo v krogu. Rečemo: My name’s ___. Pogledamo učenca na 

naši levi ali desni in ga vprašamo: What’s your name? Učenec odgovori: My 

name’s ___ in nato sosednjega učenca pogleda in vpraša: What’s your name? Učenci 

se sprašujejo, dokler učenec na naši levi ali desni ne vpraša nas. Odgovorimo: My 

name is ___ (uporabimo drugo ime). Učenci se bodo smejali. Nato spet rečemo lažno 

ime, da se učenci zabavajo. Na koncu povemo pravega. Igra se še bolj obnese, če 

uporabimo mikrofon (igračo), ki si ga med igro podajamo.  

Z učenci sedimo v krogu. En učenec pride na sredino kroga, se zvije v klobčič 

(s koleni na tleh) in si z dlanmi pokrije oči. Ta učenec je jagenjček. Učenci 

(eden po eden) pridejo do jagenjčka in ga pobožajo po hrbtu. Jagenjček vpraša: What’s 

your name? Učenec, ki ga je pobožal, pove: My name’s ___. Učenec lahko pove svoje 

ime ali ime enega izmed sošolcev. Če jagenjček ugotovi, da ime ustreza oziroma ne 

ustreza glasu učenca, reče Yes ali No. Ko se tako izmenja nekaj učencev, vlogo 

jagenjčka prevzame drug učenec.  

Z učenci sedimo v krogu.  

Rečemo I’m happy/angry/hungry/sleepy/scared/great.  

Pogledamo učenca na naši levi ali desni in ga vprašamo: How are you today? 

Učenec odgovori: I’m happy/angry/hungry/sleepy/scared/great, in nato sosednjega 

učenca pogleda in vpraša: How are you today? Učenci se sprašujejo, dokler učenec 

na naši levi ali desni ne vpraša nas. Igra se še bolj obnese, če uporabimo mikrofon 

(igračo), ki si ga med igro podajamo. 

Potrebujemo slikovne kartice s čustvenimi simboli (glej DODATNI MATERIALI 

ZA UČITELJE), ki smo jih sedemkrat natisnili in plastificirali. Z učenci sedimo 

v krogu. Kartice premešamo in jih postavimo na kupček na sredino kroga. Obrnemo 

vrhnjo kartico in rečemo: I’m happy/angry/hungry/sleepy/scared/great (glede na 

obrnjeno kartico). Kartico vzamemo, pogledamo učenca na naši levi ali desni in ga 

vprašamo: How are you today? Učenec obrne vrhnjo kartico in glede na risbo odgovori: 

I’m happy/angry/hungry/sleepy/scared/great, vzame kartico in nato sosednjega 

učenca pogleda in vpraša: How are you today? Učenci se sprašujejo, dokler zadnji 

učenec v krogu ne vpraša nas.  

Igramo se igro I spy with my little eye. V mislih izberemo en predmet v učilnici. 

Rečemo: I spy with my little eye something … red 

(orange/yellow/green/blue/violet/purple/pink/brown/black/white/grey). Učenci bodo 

naštevali rdeče predmete, dokler ne uganejo pravilnega. Učenci se lahko tudi 

sprehodijo do predmeta in vprašajo: Is it this? Učenec, ki ugane predmet, lahko izbere 

novega. Rečemo: I spy with my little eye something … in učenec pove barvo. Nekateri 

učenci bodo znali sami povedati že celo poved. Pohvalimo jih.  
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Učenci poskusijo povedati števila po vrsti od 1 do 10, ne da bi dva ali več 

učencev hkrati rekla isto število. En učenec reče one, drugi two in tako naprej 

do ten. Igra je napeta, ker učenci ne vedo, kdaj bo kdo od sošolcev povedal naslednje 

število. Igre je konec, če dva učenca hkrati rečeta isto število. Ali jim bo uspelo priti do 

števila 10? 


