
RAZGIBAJMO MOŽGANE 

 

Pred tabo je igra za celo družino. Skozi igro boste razgibali svoje možgane in 

razvijali domišljijo. 

 

Tvoja naloga je, da si igro natisneš ali prepišeš, prilepiš na trši papir in 

razstrižeš. Nato kartončke obrneš s pravo stranjo navzdol (kot pri igri spomin) 

in ko si na vrsti vzameš kartonček, ga prebereš in odgovoriš. 

 

Želim ti veliko zabave! 

 

Naštej 5 imen, 

ki se začnejo z 

isto začetnico 

kot tvoje ime. 

Naštej 5 rastlin 

na črko, ki jo 

izbere 

soigralec. 

Naštej 5 

prevoznih 

sredstev na 

poljubno črko. 

Naštej 5 držav 

na poljubno 

črko. 

Naštej 5 živali 

na črko, ki jo 

izbere 

soigralec. 

Zamisli si žival 

in jo oponašaj 

dokler je 

soigralci ne 

uganejo. 

Zamisli si 

predmet in ga 

prikazuj dokler 

ga soigralci ne 

uganejo. 

Reši 

premetanko 

 

ČELAH. 

 

Naštej 5 

gozdnih živali. 

 

Naštej 5 

morskih živali. 

 

Naštej 5 

hribov/gora. 

 

Naštej 5 vrst 

sadja. 



 

Naštej 5 vrst 

zelenjave. 

 

Preberi od 

desne proti levi 

ES JEMSAN. 

 

Svoje ime 

povej obrnjeno. 

Zamisli si šport 

in ga prikazuj 

dokler ga 

soigralci ne 

uganejo. 

 

Naštej 5 hišnih 

opravil. 

Naštej 5 

zimskih 

športov. 

 

Naštej 5 imen 

cvetlic. 

 

Naštej 5 imen 

rek. 

Sestavi besedo 

porabi vse 

črke. 

 

D L B O A 

 

Naštej 5 živali, 

z dvema 

nogama. 

Preberi poved:  

 

Težko je pešca 

s ščetko 

sčistiti s 

cestišča. 

 

 

Naštej 5 stvari, 

ki jih najdemo 

v tvoji omari. 

 

Naštej 5 knjig, 

ki jih najdemo 

pri vas doma. 

 

Katere 

predmete 

najdemo na 

tvojem 

šolskem 

urniku? 

 

Katere 4 

besede se 

rimajo na 

besedo PIHA. 

 

Katere 4 

besede se 

rimajo na 

besedo FIGA. 

Uganka  

 

Sem in tja, sem 

in tja, 

čez razgrnjen 

kos blaga, 

piha, puha, 

peče, peče,  

in nič ne reče. 

Uganka  
 

Pretegnjeni 

stric 

brez nog se 

premika. 

Rad ima dež, 

a ne rabi 

dežnika. 

Uganka  

 

Zgodaj zjutraj se 

na travi 

nekaj rahlo je 

bleščalo – 

tisoč drobnih 

kapljic, 

pa čeprav ni 

deževalo. 

Uganka 

 

Črn, rumen in 

pošteno rejen, 

pošteno 

kosmat, ima 

rožice rad. 

 


