
ŠPO za 8. teden (pouka na daljavo) 

DRUŽABNE IGRE NA PROSTEM 

Zemljo krast  

Pripomočki: palica ali žoga, kreda.  

Priprava: Na tla narišemo krog in ga razdelimo na toliko enakih delov, kot je igralcev. Vsak 

od igralcev na svojo zemljo zapiše poljubno ime države.  

Pravila igre: Vsak igralec se postavi na svoj del kroga (zemlje), eden od igralcev pa dobi 

palico ali žogo in zavpije ime ene od držav, palico pa vrže na zemlje klicane države. Vsi 

razen igralca klicane države stečejo iz kroga, klicani igralec pa pobere palčko, zavpije "stop" 

in z njo poskuša zadeti enega od soigralcev. Če ga zadane, mu lahko "krade zemljo" tako, 

da s kredo zariše del njegove zemlje (kolikor doseže s kredo, pri tem pa mora z nogami 

ostati na svojem ozemlju), ki jo podpiše z imenom svoje države. Če igralec zgreši tistega, ki 

ga je ciljal s palico, se vlogi zamenjata. Palico nato meče tisti, ki ga je zadela. Zmaga igralec 

z največ ozemlja. 

Gumitvist 
 

Pripomočki: daljša vrvica ali elastika, ki jo na koncih zvežemo skupaj.  
 
Priprava: Dva ali več igralcev stopi na notranjo stran elastike in jo napne okoli svojih 
gležnjev. 
 
Pravila igre: Iger z elastiko je veliko (navadna, ljubljanska, limonca, trikotnik, karo …), 
skupna lastnost vseh pa je, da igralec poskuša določeno kombinacijo skokov čim bolj 
pravilno izvesti na različnih težavnostnih stopnjah (zviševanje elastike od gležnjev do 
podpazduhe ali spreminjanje širine napetih vrvic – oženje s stojo z nogo ob nogi ali z 
elastiko okrog ene noge, tresenje elastike ipd.). Če vam je ušlo iz spomina, smo za igro 
Usa sonožno skakali in med tem govorili: usa, usa, usa, sa, pipi, duga, čara, pa: 
 
1.     Elastika med nogama. 
2.     Preskok na drug del. Elastika med nogama. 
3.     Zopet na levi del. 
4.     Skok na desni del. 
5.     Z vsako nogo na en del elastike. 
6.     Obrneš noge. Vsaka noga na delu elastike. 
7.     Skočiš narazen. Elastika je med nogama. 
8.     Zaviješ elastiko z nogama. 
9.     Seskočiš na desno stran. 

 

 

 



Skrivalnice  
 

Pripomočki: prostor za skrivanje.  
 
Priprava: Eden izmed igralcev je iskalec, drugi iskanci. 
 
Pravila igre: Iskalec miži in šteje do dogovorjenega števila, medtem se ostali skrijejo. Ko 
iskalec konča s štetjem, začne iskati igralce in ko katerega zagleda, teče do mesta, kjer je 
mižal, udari po njem in ga "pofočka" z vzklikom: "En, dva, tri – ime igralca, ki ga je našel." 
Če se preveč oddalji od mesta, se lahko pofočka drug igralec in s tem mora iskalec igro z 
mižanjem ponoviti. Če mu uspe pofočkati vse igralce, naslednji miži prvi, ki ga je pofočkal. 

 

Zadeni steklenico 

Pripomočki: raven prostor na prostem.  
 
Priprava: dva igralca s polno plastenko vode  
 
Pravila igre: Igralca si na tla predse postavita polno plastenko z vodo. Plastenka je brez 

pokrovčka. Igralca sta obrnjena drug proti drugemu. S kotalečo žogo si izbijata plastenko. 

Ko igralec zadene plastenko nasprotnika, mora ta najprej po žogo, šele nato lahko pobere 

s tal svojo plastenko in jo postavi pokonci. Zmaga tisti, ki nasprotniku prvi izprazni 

plastenko z vodo. 

 

Zadevanje koša 

Pripomočki: raven prostor na prostem.  
 
Priprava: poljubno število igralcev, prazna škatla, zložene nogavice – »žoga« 
 
Pravila igre: Igralci postavilo prazno škatlo primerno daleč. Vsak igralec ima na voljo tri 

zaporedne mete »žoge«. Ko igralec zadene koš, lahko stopi korak nazaj in ponovno meče 

na koš. Zmaga tisti, ki se najbolj oddalji od koša. Igra se lahko večkrat ponovi ali spremeni 

(met »žoge« s hrbtom proti košu, met »žoge« skozi korak s hrbtom proti košu,…) 


