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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 ta teden igrali.  

 

 

 

 
1. PREPOVEDANE ČRKE 

ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: / 
NAMEN: krepitev besednega zaklada, iznajdljivost 
Igralci določijo eno ali več črk, ki bodo v naslednji igri prepovedane. Nato mora vsak izmed igralcev 
povedati svojo zgodbico (na primer, kaj je počel med vikendom), pri čemer pa besede ne smejo 
vsebovati prepovedanih črk. 
Igra postaja težja z izločanjem pogostejših črk (p, r, a, e...) ali z izločanjem večjega števila črk. 



   
2. VISLICE 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: papir, svinčnik 
NAMEN: urjenje besednega zaklada 
Igro igramo v parih. Prvi igralec si izmisli čim daljšo besedo in zapiše prvo črko na list papirja, za vse 
nadaljnje črke pa nariše črtice. Drugi igralec ugiba preostale črke. Za vsako neustrezno povedano črko, 
je kaznovan s postopnim risanjem vislic. 
 

 
3. TRI BESEDE – PAMETEN STAVEK 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI:  besede na kartončkih 
NAMEN: besedno izražanje 
Vodja na listke napiše različne predmete, ki nimajo nikakršne povezave, igralec pa mora besede iz 
kartončkov spremeniti v smiselni stavek. 
 



 
4. KOCKI 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: kocki 
NAMEN: urjenje besednega zaklada 
Za igro potrebujemo 2 kocki. Na eni kocki so zapisani samoglasniki, na drugi pa soglasniki. Učenec vrže 
kocki in iz dobljenih črk sestavi zlog. Iz zloga v krogu sestavljamo besede. 
 

 
 

5. SESTAVLJANJE STAVKOV 
ŠT. IGRALCEV: poljubno 
PRIPOMOČKI: 3 večje kocke 
NAMEN: pravilno oblikovanje povedi 
Za igro potrebujemo 3 večje kocke. Na eno kocko zapišemo osebke, na drugo zapišemo z rdečo barvo 
glagole in na tretjo kocko predmete. Glagoli morajo biti rdeče obarvani, da učenec ve, katera beseda 
mora biti na sredini. Vrže hkrati vse tri kocke in sestavi stavek. 
 
 

 


