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GIBALNE IGRE 

Učencem razdelimo liste z razpredelnico z meseci v letu (glej DODATNI 

MATERIALI ZA UČITELJE). Učenci najprej zborno preberejo mesece v letu. 

Nato hodijo po razredu in sošolce sprašujejo: When’s your birthday? Ko posamezni 

učenec dobi odgovor, npr. In May, v razpredelnici poišče mesec May in pobarva prvi 

kvadratek od spodaj navzgor. Če spet dobi isti odgovor, pobarva kvadratek nad že 

pobarvanim kvadratkom. Ko učenci končajo, enako naredimo mi z razpredelnico na 

tabli (kvadratke lahko pobarvamo sami ali pa prosimo vsakega učenca posebej, da 

pride pobarvat kvadratek za svoj mesec rojstva). Tako bo nastal stolpčni prikaz, ki ga 

skupaj z učenci pokomentiramo.  

Z učenci sedimo v krogu. Rečemo: If your birthday is in ___ (povemo ime 

meseca), stand up. Vstanejo vsi učenci, rojeni v tem mesecu. Učenci stojijo še 

naprej, ko nadaljujemo z drugim mesecem. Vstanejo učenci, rojeni v tem mesecu. Ko 

omenimo vse mesece in ko vsi učenci stojijo, rečemo: If your birthday is in ___ 

(povemo ime meseca), sit down. Nadaljujemo z ostalimi meseci, dokler se vsi učenci 

ne usedejo.  

Druga variacija bi bila, da vsi učenci stojijo in za vsak mesec uporabimo drugo 

navodilo. Nabor navodil: 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! 

Določimo učenca, ki pride pred tablo. Učenec gibalno ponazori določeno 

vremensko stanje. Sošolci ga sprašujejo: Is it rainy? Is it snowy? Če je odgovor 

nikalen, učenec reče: No, it isn’t. Ko je odgovor trdilen, učenec odgovori: Yes, it is. 

Pred tablo povabimo naslednjega učenca. 

Preden se igramo naslednjo igro, morajo učenci dobro poznati izraze za 

vremenska stanja in kako jih gibalno ponazoriti. Za igro potrebujemo veliko 

prostora.  Igramo jo v telovadnici ali zunaj na šolskem ali športnem igrišču. Igramo jo 

lahko tudi v učilnici, če umaknemo mize in stole. Določimo enega učenca, ki je 

»čarodej«. Trije učenci so »vile«. Čarodej lovi vse otroke razen vil. Otroci bežijo pred 

čarodejem. Ko čarodej ujame otroka, se ta ustavi na mestu in čarodej ga spremeni v 

vremensko stanje tako, da reče besedo za določeno vremensko stanje, npr. sunny. 

Učenec gibalno ponazori sončno vreme. Učenec tako stoji toliko časa, dokler mimo ne 

pride vila, ki se ga dotakne in reče sunny. Šele takrat je otrok rešen in lahko naprej 

teče in beži pred čarodejem. Sproti med igro lahko določimo dodatnega čarodeja ali 

trenutnega čarodeja in/ali vile zamenjamo z drugimi. 


