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Ker pravite, da so besedne igre odlična zabava za dva ali vso družino hkrati pa se urite v 

hitrem razmišljanju in bogatite svoj besedni zaklad, se bomo tudi po počitnicah igrali.  

 

 

 

 

 

 

 
 

1. GLAS, ČRKA, BESEDA 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: začetni glas, abeceda 

Sedimo v krogu. Povemo navodilo za igro. Vsak igralec bo povedal besedo na določen začetni 

glas. Začeli bomo s 1. črko abecede -A in nadaljevali z abecedo. Tisti, ki pove besedo na 

določen glas, pove tudi naslednjo črko abecede. 

   Primer: 

   1. učenec: A – antilopa, črka B 

   2. učenec: B – bivol, črka C 

   3. učenec: C – cedilo, črka Č 
 

 

 

 

 



 
2. POVED, DOLGA KOT KAČA 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: zbrano poslušanje, memoriranje, tvorjenje povedi 

Sedimo v krogu in prvi igralec pove eno besedo. Drugi besedo ponovi in doda svojo, tretji 

ponovi prejšnje dve in doda svojo. Poved je vedno daljša in jo je vedno težje ponavljati. Npr. 

MAMA, MAMA KUHA, MAMA  KUHA KOSILO, MAMA KUHA KOSILO IN, MAMA 

KUHA KOSILO IN REŽE … 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. UGANI LOČILO 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: kartonči z  ločili, povedi 

NAMEN: končna ločila 

Igralci imajo kartončke z ločili: pika, vprašaj in klicaj. Eden bere povedi in z intonacijo glasu 

nekoliko pretirano nakaže, katero ločilo mora biti na koncu povedi. Igralci odgovarjajo z 

dviganjem kartončkov. 
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4. UGANI, KAJ SEM! 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: zastavljanje vprašanj 

Igralec si zamisli, kaj bo predstavljal, npr. avtomobil. Ostali z vprašanji ugotavljajo, kaj  

predstavlja. Vprašanja morajo biti zastavljena tako, da se na njih lahko odgovarja le z DA ali 

NE. Tisti, ki takoj pove rešitev in je ta nepravilna, izpade iz igre. 

 

 

 

 

 

 
5. VIDIM NEKAJ … 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 

PRIPOMOČKI: / 

NAMEN: opisovanje, besedni zaklad, opazovanje 

Igralci sedijo v krogu na tleh. Eden začne igro in izbere nek predmet, ki ga lahko vsi vidijo in 

reče: »S kotičkom očesa vidim nekaj, kar je …« in pove barvo. Ostali igralci po vrsti ugibajo, 

katera stvar je to. Tisti, ki ugane, naslednji izbira stvar. 

 


