
NAREDIMO SI IGRAČE KAR SAMI 

V teh dneh, ko so odprte samo trgovine z nujnimi življenjskimi potrebščinami, težko pridemo do BOLJ 

specifičnega materiala za ustvarjanje in igro. Vseeno se doma najde kopica drobnarij, s katerimi si lahko 

popestrimo dneve. Igre pa niso namenjene zgolj zabavi, ampak z njimi otrok krepi številne druge 

kompetence: grafomotorične spretnosti, koordinacijo gibov, fino in grobo motoriko, sodelovanje s 

sovrstniki, besedni zaklad, predmatematične sposobnosti in še bi lahko naštevali. 

Želiva vam veliko zabave! 

Gotovo se pri vas doma najde kakšna kartonasta škatla. Očka ali mamica lahko vanjo izrežeta luknjo, ti 

pa skušaj spraviti žogo skozi. Zmoreš! 

 

 

Na trši karton nariši jabolko ali žival po svoji izbiri. Starši naj ga izjemoma izrežejo namesto tebe, nato pa 

okoli kartona tesno ovij volno. Gotovo se pri vas najde kakšna klopka. Ker znaš biti natančen, ti to ne bi 

smelo predstavljati večjih težav. Vsekakor bo zahtevalo natančnost, tvoji prstki pa so bodo zraven super 

razgibali. Lahko obviješ tudi začetno črko svojega imena. V karton ti lahko starši naredijo luknjice, ti pa 

skoznje prepeljuješ volno – to pa je pravi fitnes za tvoje prste! 

    



     

Imate doma kakšen tulec od toaletnega papirja ali kuhinjskih brisač? Te lahko pobarvaš s flumastri ali 

temperami in jih spremeniš v številne živali. Lahko narediš čisto pravi živalski vrt! Ali pa z bratcem in 

sestrico naredita mini predstavo za starše, zraven lahko tudi zapoješ. Ne pozabi izdelati vstopnic. Vse to 

že znaš, saj smo se naučili pri Siničkah.  

 



Če pa ti je ostalo kaj volne, jo lahko oviješ okoli dveh tulcev, nato pa zlepiš v daljnogled z lepilnim trakom. 

In sedaj si pravi raziskovalec! Kaj zanimivega se skriva v vašem stanovanju? 

 

To pa je gotovo najboljši način, da uporabiš volno! Siničke obožujete to igro – reče se ji pajkova mreža. 

Po stanovanju napnite volno – okoli stolov, miz, volno lahko prilepite tudi na omaro ali steno. To bo 

super telovadba tudi za mamico in očija. Kdo se prebije čez njo in se je najmanjkrat dotakne? Seveda je 

po igri potrebno volno tudi pospraviti. Čim tesneje jo zvij v klopko. Je bilo težko? 

 

 

Upam, da ste našli kakšno idejo, da si popestrite dneve, ki jih preživljate skupaj. Imejte se lepo, ostanite 

zdravi in ostanite doma. Kmalu pa bova pripravili še kakšno idejo za zabavo in učenje. 

Vesna in Lidija 


