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Poigraj se s slovenščino - pripravila Nadja Volavšek Kurasch

Sodeluj in povej!
Vsak igralec si zase izbere majhen 
predmet (kamenček, gumb, ra-
dirko. ipd.) Potrebujete še kocko, 
papir in svinčnik ali barvice. Koc-
kajte in se pomikajte po poljih. Če 
pristanete na pirhu z rožicami, re-
šite nalogo. Zmaga tisti, ki prvi 
pride skozi cilj. 

Ker se bliža velika noč, enemu od  
narisanih soigralcev nariši zajčje brke.

Ker se bliža velika noč, enemu od  
narisanih soigralcev nariši zajčja ušesa 

Pojdi na vrt, natančno si oglej 
eno spomladansko cvetlico in jo 
nariši na igralno polo. 

Primerjaj dolžino las vseh igralcev (po en las lahko prilepiš na papir). Potem 
povej in zapiši svojo ugotovitev.

Maja ima daljše/krajše lase kot Simon.

 Primerjaj, koliko vtičnic je v prostoru, kjer se igrate, in koliko jih 
je v sosednjem prostoru. Potem povej in zapiši svojo ugotovitev.

V dnevni sobi je več/manj vtičnic kot v kuhinji.

Na papir obrišite stopala igralcev. Zdaj primerjaj velikost stopal. Potem povej 
in zapiši svojo ugotovitev.

Ati ima večja/manjša stopala kot mami.

Zamiži in na mizo ali na papir nariši svojo najljubšo jed. Soigralci ugibajo, kaj 
rišeš in sprašujejo:

A je tvoja najljubša jed marmelada?
 A so tvoja najljubša jed deževniki? Zapišite nekaj primerov!

Primerjaj, koliko gumbov imate na oblačilih. Potem povej in zapiši svojo ugo-
tovitev.

Maja ima več/manj gumbov kot Simon.

 Primerjaj dolžino nohtov vseh igralcev. 
Potem povej in zapiši svojo ugotovitev.

Maja ima daljše/krajše nohte kot Simon.

Cilj je zelo blizu. Izberi si številko od 
ena do deset in odgovori na vprašanje:
1. Kdo ima najdaljše lase?
2. Kje je najmanj vtičnic?
3. Kdo ima največ gumbov?
4. Kdo ima najdaljše nohte?
5. Kdo ima najkrajše lase?
7. Kje je največ vtičnic?
8. Kdo ima najmanjša stopala?
9. Kdo ima najkrajše nohte?
10. Kdo ima najmanj gumbov?

velik/velika večji/večja največji/največja

majhen/majhna manjši/manjša najmanjši/najmanjša

kratek/kratka krajši/krajša najkrajši/najkrajša

dolg/dolga daljši/daljša najdaljši/najdaljša

veliko  več največ

malo  manj najmanj
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V okvir nariši enega od soigralcev. Naslednji, ki 
pride na to polje, spet nariše enega od soigralcev, 
dokler niso narisani vsi igralci.

Skači kot zajček! Otroci: en 
skok za vsako leto življe-
nja. Starejši od 19 let: en 
skok za vsako desetletje 
življenja.


