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GIBALNE IGRE 

Učenci se postavijo v vrsto en za drugim. Zadnji učenec potreplja po rami 

učenca pred sabo, ki se nato obrne proti njemu. Učenec, ki ga je potrepljal, ga 

vpraša: What’s your name? Sošolec mu odgovori: My name’s ___, se obrne in 

potreplja po rami učenca pred sabo ter ga vpraša: What’s your name? Učenec 

odgovori. Enako se nadaljuje do prvega učenca v vrsti. Ko so učenci usvojili vprašanje 

in odgovor, jih lahko razdelimo v dve skupini, da tekmujeta med sabo. Zmaga skupina, 

ki hitreje opravi nalogo.  

Učenci stojijo v dveh vrstah en nasproti drugega. Ena vrsta sprašuje: What’s 

your name?, druga vrsta odgovarja: My name’s ___. Vsakič, ko v paru 

vprašajo in odgovorijo, se vsi učenci v obeh vrstah premaknejo za eno mesto v desno. 

Učenca, ki sta skrajno desno (na koncu obeh vrst), se prestavita v nasprotno vrsto in 

glede na to, v kateri vrsti se znajdeta, sprašujeta ali odgovarjata.  

Slikovne kartice čustvenih simbolov postavimo na tablo, da jih učenci vidijo 

(učencem bodo vizualna podpora med igro). Učenci se postavijo v vrsto en za 

drugim. Zadnji učenec potreplja po rami učenca pred sabo, ki se nato obrne proti 

njemu. Učenec, ki ga je potrepljal, ga vpraša: How are you today? Sošolec mu 

odgovori: I’m happy/angry/hungry/sleepy/scared/great, se obrne in potreplja po rami 

učenca pred sabo ter ga vpraša: How are you today? Učenec odgovori. Enako se 

nadaljuje do prvega učenca v vrsti.  

Igramo se igro Good morning, Mr/Mrs Frog, how are you today? Igramo jo v 

telovadnici ali zunaj na šolskem ali športnem igrišču. Učenci stojijo v vrsti en 

do drugega in predstavljajo žuželke (bugs). En učenec je od ostalih oddaljen in jim 

kaže hrbet. Ta učenec je Mr oziroma Mrs Frog. Učenci ga sprašujejo: Good morning, 

Mr/Mrs Frog, how are you today? Učenec se obrne proti njim in odgovori: I’m 

happy/angry/sleepy/scared/great. Nato se spet obrne in »žuželke« se premaknejo 

korak bližje »žabici«. Znova vprašajo. Ko so »žuželke« dovolj blizu, »žabica« odgovori: 

I’m hungry! in jih začne loviti. »Žuželka«, ki jo »žabica« ujame, postane Mr/Mrs Frog.  

Igramo se igro Please, Mr Crocodile, may we cross the river?  

Variacija a): Vse učence povabimo v en del učilnice. Povemo jim, da stojijo na 

enem bregu reke in morajo na drugo stran, vendar smo mi krokodil v reki in nas morajo 

najprej vprašati za dovoljenje. Vprašajo nas: Please, Mr Crocodile, may we cross the 

river? Odgovorimo: Yes, but only if you’re wearing something red (orange/yellow/ 

green/blue/violet/purple/pink/brown/black/white/grey). Tisti učenci, ki na sebi imajo 

oblečeno nekaj rdečega, lahko prečkajo reko. Ostali vprašajo znova. Tokrat izberemo 

novo barvo. Igramo se, dokler vsi učenci ne prečkajo reke.  
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Variacija b): Učencem povemo, da lahko skupaj z učenci, ki imajo oblečeno nekaj v 

barvi, ki smo jo določili, prečkajo reko tudi tisti, ki nimajo oblačila v tisti barvi, vendar 

če jih krokodil ulovi, izpadejo iz igre.  

Variacija c): Učencem povemo, da lahko skupaj z učenci, ki imajo oblečeno nekaj v 

barvi, ki smo jo določili, prečkajo reko tudi tisti, ki nimajo oblačila v tisti barvi, vendar 

če jih krokodil ulovi, tudi sami postanejo krokodili in skupaj z nami lovijo učence, ki 

prečkajo reko, ko ne bi smeli. 

Če v učilnici nimamo dovolj prostora za igro, se lahko igramo v telovadnici ali zunaj na 

šolskem ali športnem igrišču. 

Igro za urjenje števil do deset ali do dvajset igramo lahko v učilnici (le da prej 

umaknemo mize in stole, da dobimo dovolj prostora), v telovadnici ali zunaj na 

šolskem ali športnem igrišču. Učencem kažemo slikovne kartice za števila in skupaj 

ponovimo števila do deset oz. do dvajset. Kartice premešamo. Določimo učenca, ki bo 

hodil izven kroga, vsi ostali učenci se usedejo v krog. Premešane slikovne kartice za 

števila postavimo na kupček na sredino kroga. Vzamemo zgornjo kartico in jo 

pokažemo učencem. Recimo, da je to kartica s številko 8. Skupaj z učenci štejemo od 

ena do osem. Učenec, ki hodi izven kroga v smeri urinega kazalca, se za vsako 

izgovorjeno številko dotakne glave učencev, ki sedijo v krogu. Ko pridemo do števila 

osem in ko se učenec dotakne glave sošolca, ta vstane in oba učenca hitro tečeta 

izven kroga do prostega mesta v krogu (do mesta, kjer je učenec sedel). Učenec, ki 

prvi preteče krog in zasede prosto mesto, ostane sedeti. Drug učenec ostane izven 

kroga. Učencem pokažemo novo kartico in nadaljujemo z igro. 

Učenci se razdelijo na dvojice ali trojice. Učencem govorimo števila od 0 do 

20, učenci pa prikažejo števila s svojimi telesi.   

Igramo se igro Simon says.  

Variacija a): Pred posameznim navodilom rečemo Simon says. Navodila lahko 

dajemo najprej počasi, nato vse hitreje. Nabor navodil: Stand up! Turn around! Touch 

the ground! Touch your nose! Touch your toes! Pat your chest! Point to the left! Point 

to the right! Say Good night! Stomp your feet! Dance to the beat! Jump up high! Wave 

goodbye! Touch the sky! Bend down low! Sit down!  

Variacija b): Če damo navodilo s Simon says, se morajo učenci ustrezno odzvati. Če 

damo navodilo, brez da bi prej povedali Simon says, se učenci na navodilo ne smejo 

odzvati. Učenci, ki se zmotijo, izpadejo iz igre in se usedejo. 

Variacija c): Igramo se skupaj z učenci. Na prvih nekaj navodil se ustrezno odzovemo, 

nato namenoma naredimo napako. Rečemo npr. Simon says: Turn around!, mi pa 

poskočimo. Učenci, ki se napačno odzovejo, izpadejo iz igre in se usedejo.  

Variacija č): K navodilom dodamo števila, npr. Simon says: Turn around three times! 

Simon says: Touch your nose fifteen times! itn.  


