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GIBALNE IGRE 

Pripravimo ročni boben. Učence povabimo, naj se postavijo v kolono za nami. 

Pretvarjali se bomo, da smo trije medvedi iz zgodbe, ki so šli na sprehod v 

gozd. V boben udarjamo najprej zelo počasi (one …… two …… three …… one …… 

two …… three – štejemo lahko na glas ali pa ne) in ustrezno z udarci delamo zelo 

velike korake – hodimo kot Daddy Bear. Učenci nas posnemajo. Po nekem času 

spremenimo udarce. Udarjamo hitreje (one … two … three … one … two … three – 

štejemo lahko na glas ali pa ne) in ustrezno z udarci delamo srednje velike korake – 

hodimo kot Mummy Bear. Učenci nas posnemajo. Nato začnemo v boben udarjati z 

zelo hitrimi udarci (one, two, three, one, two, three – štejemo lahko na glas ali pa ne) 

in ustrezno z udarci delamo zelo majhne korake – hodimo kot Baby Bear. Učenci nas 

posnemajo. Nato te tri udarce in hojo poljubno izmenjujemo.   

Pripravimo ročni boben. Učence povabimo, naj se postavijo v kolono za nami. 

V boben udarjamo najprej zelo počasi in začnemo delati zelo velike korake. 

Vsakič, ko se s stopali dotaknemo tal, izgovorimo besedo big. Učenci nas posnemajo. 

Po nekem času začnemo udarjati v boben hitreje in začnemo delati srednje velike 

korake. Istočasno izgovarjamo besedo middle-sized, in sicer tako, da pri prvem koraku 

izgovorimo besedo middle, pri drugem koraku pa besedo sized. Učenci nas 

posnemajo. Po nekem času v boben začnemo udarjati s hitrimi udarci in delamo 

majhne korake. Istočasno izgovarjamo besedo small. Učenci nas posnemajo. Udarce 

poljubno izmenjujemo.  

Zgornjo vajo lahko ponovimo z Orffovimi glasbili. Uporabimo npr. ročni boben 

za ponazoritev očka medveda, paličice ali ksilofon za ponazoritev mame 

medvedke ter kraguljčke ali triangel za ponazoritev medveda mladička. Tokrat učenci 

samostojno hodijo v koloni. Glasbila poljubno izmenjujemo.  

Učence razdelimo v tri skupine: Daddy Bear, Mummy Bear, Baby Bear. Vsaki 

skupini pripada eno Orffovo glasbilo. Uporabimo npr. ročni boben za skupino 

Daddy Bear, paličice ali ksilofon za skupino Mummy Bear ter kraguljčke ali triangel za 

skupino Baby Bear. Giblje se tista skupina, ki sliši glasbilo, ki pripada njihovi skupini. 

Ostali dve skupini čakata na svoje glasbilo. Glasbila menjamo pogosto, da so učenci 

bolj pozorni in se hitro odzivajo. 

Na štirih kotih v učilnici zalepimo po eno slikovno kartico za besedišče: Daddy 

Bear, Mummy Bear, Baby Bear, Goldilocks. En učenec stoji v sredini učilnice 

z zaprtimi očmi (lahko mu damo tudi prevezo čez oči) in šteje, dokler ne pride do števila 

med 10 in 20 (število sam izbere). Učenci gredo do ene slikovne kartice po svoji želji. 

Ko prešteje, učenec reče Stop! in pove izraz za eno izmed štirih slikovnih kartic (Daddy 

Bear, Mummy Bear, Baby Bear, Goldilocks). Pri tem ima še vedno zaprte oči. Učenci, 

ki so izbrali ta kot učilnice oziroma to slikovno kartico, izpadejo iz igre in se usedejo. 
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Nadaljujemo z igro, dokler ne ostane le en učenec. Če nihče ne zmaga, izžrebamo ali 

določimo učenca, ki se postavi v sredino učilnice in šteje.   

Za naslednjo igro potrebujemo veliko prostora. Igramo jo v telovadnici ali 

zunaj na šolskem ali športnem igrišču. Učence razdelimo v skupine. V vsaki 

skupini so štirje učenci: en učenec je Daddy Bear, drugi učenec je Mummy Bear, tretji 

učenec je Baby Bear in četrti učenec je Goldilocks. Zlatolaska lovi medveda mladička, 

medvedek lovi mamo medvedko, medvedka lovi očija medveda in medved lovi 

Zlatolasko. Ko kdo koga ulovi, se lahko vloge zamenjajo. Vloge si dodelijo učenci sami. 

V igri sodelujejo vse skupine hkrati. 

Poslušamo posnetek GOING FOR A WALK. Vsak posamezni del posnetka 

predstavlja enega izmed medvedov ter Zlatolasko. Ob koncu vsakega dela 

ustavimo predvajanje in vprašamo učence, kdo se »skriva« v tem delu. Znova 

predvajamo posnetek. Tokrat se učenci ob glasbi ustrezno in čim bolj izrazno gibajo.  


