
VAJE ALI IGRE ZA REKREATIVNI POČITEK 

1. IGRA GNILO JAJCE 

Igra je zelo preprosta. Nekaj otrok čepi v krogu, eden pa ima v roki kos 

pomečkanega papirja ali robček, kar predstavlja gnilo jajce. Medtem ko 

kroži okoli kroga, si prepeva pesmico: »Belo letalo po zraku leti, kdo se 

upira po puklu dobi!«. V določenem trenutku se sam odloči, da spusti kos 

papirja za hrbtom enega od soigralcev v krogu. Seveda mora to narediti 

čim bolj neopazno in hitro. Takoj, ko otrok opazi, da mu je bilo nastavljeno 

»gnilo jajce« in začne v krogu loviti tistega, ki mu ga je nastavil. Otrok mora 

drugega otroka, ki mu je podtaknil »gnilo jajce« ujeti preden pride okoli 

kroga, to pomeni, do svojega mesta ki ga je imel v krogu, preden mu je bilo 

»gnilo jajce« podtaknjeno. Če je bežeči otrok (tisti ki je nastavil jajce) ujet 

je on »gnilo jajce«. Za kazen mora čepet na sredo kroga, dokler ga ne 

zamenja drug igralec. Igro zunaj kroga nadaljuje otrok kateremu je bilo 

podtaknjeno »gnilo jajce«. Če mu uspe ubežati, nadaljuje igro zunaj kroga 

sam, drugi otrok pa gre na sredino kroga kot »gnilo jajce«. 

 

 

 
 

 

 

2. KDO SE BOJI CRNEGA MOŽA 

Igra se igra tako da, eden od otrok je črni mož in se postavi na eno stran 

prostora. Ostali otroci pa na drugo stran prostora. Črni mož zakliče »Ali se 

kdo boji črnega moža?«. Otroci: »Ne!«, »Kaj, pa če pride?« »Pa zbežimo!« 

»Kam?« »Na drugo stran!« in stečejo proti črnemu možu. Črni mož jih lovi 

in kogar se dotakne postane njegov pomočnik. Otroci lahko tečejo le 

naprej in ne tudi nazaj. Otrok ki je ujet zadnji, postane črni mož. 



 
 

3. BARVICE 

Barvice je podobna igra črnemu možu. Imamo enega kupca in enega 

prodajalca, ostali so barvice. Prodajalec vsakemu na uho pove svojo barvo, 

ki se lahko tudi ponavljajo. Barvice sedijo na klopi, kupec pa sprašuje po 

barvi. Če ugotovi pravo barvo, vsi igralci s to barvo stečejo stran, kupec pa 

jih mora ujeti. Ujeta barvica postane kupec, če pa se vse barvice prej vrnejo 

na svoje mesto kupec ostane isti. 

 

 

4. RISTANC 

Pripomočki ki jih rabimo pri tej igri so kreda in kamenček. Na tla narišemo 

kvadrate (najprej dva enojna, en dvojni, en enojni, en dvojni in na vrhu še 

v obliki polkroga) in vanje napišemo številke od ena do sedem. Kamenček 

vržemo v prvi kvadrat in skačemo po oštevilčenih kvadratih po eni v 

enojnih in dveh nogah v dvojnih kvadratih. V polkrogu se spočijemo in se 

na enak način vrnemo na izhodišče, vmes pa poberemo svoj kamenček. 

Tako nadaljujemo po naslednjih številkah. Če kamenčka ne vržemo v pravi 

kvadrat ali se med skakanjem prevrnemo ali v enojnih kvadratih stopimo 

na tla tudi z drugo nogo, je na vrsti drug igralec. Zmaga igralec, ki prvi 

uspešno zaključi s sedmico. 

 

 
 



 

5. SLEPE MIŠI 

Igra se odvija tako, da en od igralcev, ki ga določijo z izštevanko, zavežejo 

oči (šal, trak), trdno, da ne more videti. Igralca nato zavrtijo okoli osi in se 

razbežijo. Bistvo te igre je, da miško lahko cukamo, kličemo, zato se miška 

obrne proti nam in nas išče. Posledično se lahko miška spotakne in pade, 

a ko nekoga ulovi je igre konec. Lahko pa otežimo igro tako, da mora miška 

ujetnika prepoznati. 

 
 

6. KOVANCE PIHAT 

Igra se igra v zaprtih prostorih. V starih časih so bili kovanci aluminijasti in 

so bili večji in manjši. Za to igro danes, lahko uporabimo kovance za pet in 

deset centov. Kovance pihamo na ravni površini (gladka miza) s kratkim 

pihanjem. Izmenično pihata oba igralca, ki sodelujeta v igri. Cilj igre je, da 

s pihanjem postaviš svoj kovanec na nasprotnikovega in zmagaš. 

 

 

7. ZEMLJO KRAST 

S palico narišemo krog, in ga enakomerno razdelimo na tolikšno število 

delov, kot je igralcev. V središču kroga narišemo še manjši krog, ki služi za 

določanje smeri, v katero pade palica. Igra poteka tako, da eden izmed 

igralcev v sredini kroga drži palico navpično navzgor, nato pa jo spusti. 

Palica posledično pade v eno od ozemelj, in igralec, v  čigar je palica padla, 

jo mora čim prej pohoditi in zavpiti »stop!«. Medtem imajo ostali soigralci 

čas da se razbežijo in se čimbolj umaknejo. Ko se zasliši »stop!«, se morajo  

vsi igralci ustaviti. Nato je vrsta na igralcu, ki ima palico. Ta poskuša s 

kamenčkom ali lahko palico zadeti enega od soigralcev. Če mu to uspe, 

lahko s palico »vzame« (nariše) kos ozemlja soigralcu, toda le toliko, 

kolikor lahko doseže iz svojega ozemlja, brez da bi pri tem prestopil. 

Označeno ozemlje je zdaj njegovo. V primeru da nasprotnika zgreši, je nato 



on upravičen da krade zemljo tistemu, ki ga ni zadel s palico. Nato se krog 

igre ponovi, takrat palico v sredini kroga spusti igralec, ki je izgubil zemljo. 

 

 
 

8. KOZE ZBIJAT 

Nariše se polje, z dvema črtama (polje se omeji na približno 10 m). Na 

sredo tega polja se postavi velik kamen. Igralec se postavi poleg kamna in 

nanj položi pločevinko (od kokakole, lakov ali barv). Ostali se postavijo ob 

obe črti in s kamnom (manjši kamenček) poskusijo zadeti pločevinko s 

kamna. Če pločevinka ne stoji na kamnu se lahko teče na drugo stran in 

seveda pobere svoj kamen. Sčasoma se pločevinka obtolče in potem jo je 

zelo težko postaviti na kamen da bi tam stala. Kadar je pločevinka na 

kamnu igralec lahko ujame vsakega ki je v polju in ga izloči iz igre. Zadnji, 

ki ostane pa ga zamenja kot »pastir«. Igra je sicer nevarna in treba je paziti 

da koga ne zadenemo s kamenčkom in ga poškodujemo. 

 

 

 
 

9. VREČE ŠIVAT 

Otroci stojijo v vrsti drug za drugim. Prvi se počepne in drugi skoči preko 

njega in se prav tako počepne. Naslednji skoči preko obeh otrok in se tudi 

sam počepne. Tako se igra nadaljuje, vse dokler zadnji otrok ne skoči preko 



vseh otrok. Ko se zadnji otrok počepne, se začne novi krog. Če kateri otrok 

ne preskoči otroke pred sabo izpade iz igre. Igra se nadaljuje z preostalim 

igralcem udeleženim v igri. 

 

 

10. OKAMENELE BABE 

Na začetku igre določimo osebo ki bo lovila z izštevanko. Ostali igralci se 

morajo razpršiti na vse konce. Lovilec jih nato poskuša ujeti. Kadar je ujet 

oziroma se ga lovilec dotakne, okameni in se mora postaviti v razkorak. Pri 

tem pa ga lahko reši samo drug igralec, in sicer tako da se splazi med 

njegovimi nogami. Igra okamenele babe se zaključi v tistem trenutku, ko 

so vsi igralci okameneli oziroma ujeti. Če je veliko otrok v igri lahko 

določimo dva ali več lovilcev. 

 

 

ZAKLJUČEK:  

Izbrala sem nekaj iger ki se jih otroci na naši šoli večkrat igrajo, pa tudi 

nekaj kaj sem se sama igrala kot otrok (npr. zemljo krast). V vseh igrah je 

veliko tekanja in vaj ki so dobrodošle za razvoj otrok in njihovo sprostitev. 

Spominjam se da kot otrok nisem imela krede za risanje igre ristanc  in smo 

kredo nadomestili s kosom rdeče opeke in z njo risali. 

 

 

 

Metlika, 8. 4. 2020                             RP Ljiljana Hudorovac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozdravljeni Romski učenci! 

Želim vam vesele velikonočne praznike. Prilagam nekaj igric  ki se jih lahko 

v lepem vremenu poigrate z svojimi sorojenci.  

Upam da se kmalu vidimo. Lep pozdrav! Ljiljana 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Metlika, 10. 4. 2020 


