
IGRI Z ŽOGICO 

Področje: GIBANJE 
Starost otrok: 1-3 let 
Sredstva: Škatla iz kartona, žogica 
 
Dejavnost:  
V tem času, ko se je ustavila vsakdanja rutina, starši veliko več časa preživite z svojimi otroki. 
Zraven dela po hiši, ukvarjanja z otroki, vam prav gotovo zmanjkuje idej, kako zaposliti 
otroka.  
V hiši se prav gotovo potika kakšna kartonasta škatla iz trgovine, saj smo v teh dneh veliko 
več nakupovali, kot sicer, žogice pa tudi ležijo, pozabljene, ali pa neizkoriščene, ker ste več v 
zaprtih prostorih.  
Zdaj je čas, da jih s pomočjo otroka poiščete. 
Priloženi fotografiji nazorno pokažeta, kaj imam v mislih. 

1. Kjerkoli na dnu škatle z nožkom izrežemo luknjo (tako veliko, da bo izbrana žogica 
lahko šla skozi). V škatlo damo žogico, otrok potem s premikanjem škatle poskuša 
spraviti žogico skozi luknjo iz škatle. Z otrokom lahko tekmujete, če imate več žogic, 
jih poimenujete po barvah, jih preštevate, škatlo si lahko predhodno tudi pobarvate, 
… 

2. Ob strani škatle z nožkom izrežemo polkrog (kot odprtina za gol), škatlo seveda 
predhodno prebarvate ali polepite, spremenite v žival, … 
Žogico ali več njih zaporedoma poskušate zakotaliti skozi vratca / zadeti gol. Lahko se 
igrate »hokej« (s kuhalnico, metlico …). 
Tudi tukaj lahko »tekmujete« z otrokom (vsa družina), štejete žoge, zadetke, 
poimenujete barve žog, …lahko določite nagrado za udeležence, … 

 
Naredite lahko tabelo, jo obesite na vidno mesto, beležite vrstni red rezultatov. Ker otrok 
verjetno ne pozna številk, mesta označite z znaki (npr.: 1. mesto – sonček, 2. mesto – luna, 3. 
mesto – oblak, 4. mesto -  črni oblak z dežjem). Seveda se prej dogovorite, kaj pomenijo 
znaki, oz. kakšna je njihova vrednost.  Igre lahko igrate več dni zaporedoma, na koncu 
zmagovalec ( v mojem primeru: z največ sončki), lahko določi, kaj bo za kosilo, večerjo, … 
 
OTROK NAJ SODELUJE PRI NAČRTOVANJU, OBLIKOVANJU ZAMISLI IN IZVEDBI, …! 
Igra naj bo zabavna, sproščena, nikakor ne tekmovanje za vsako ceno, … 
Stanovanje lahko prijetno spremenite v igralno konzolo ali igrišče. 

             


