
 

MOJA PRVA IGRA 

Občutiti in otipati 
Igra za 1-2 otroka od 2 let naprej 

IDEJA: HABA 

OBLIKOVANJE:  JUTTA NEUNDORFER 

ČAS  IGRE:  prib. 10 minut 

 
Dragi starši, 
Ta igra nudi vašemu otroku več iger in aktivnosti: 
- prosto igro brez pravil za najmlajše 
- igra občutkov:  kaj jedo ovce? 
- igra: »kaj čutijo pari« 
Veliko zabave ob igri! 

Vsebina igre: 
1 ovca 
12 lesenih delov 
1 vrečka 
6 deteljev 
1 navodila 
 

 

Možna igra: prosta igra 

 

Pri prosti igri se zahtevajo finomotorične sposobnosti. Otroci  uporabljajo poseben igralni  material narejen za 

otroške roke in občutijo različne oblike. Igrajte zraven! Pogovarjajte se o barvah in oblikah lesenih delov in tako 

vplivajte na razvoj govora, sluha, kreativnosti in veselja do igre vašega otroka. Razdelite vloge! 

 

 Igra občutkov:  kaj jedo ovce? 

 

Položite vse lesene dele na sredino mize in si jih dobro oglejte. Vzemite vsak kos v roke in ga občutite. Vsak 

lesen del je  po dvakrat. Vzemi od vsakega para en del in ga položi v vrečko. Ostali leseni deli ostanejo na sredini 

mize.  Ovco in detelje postavi zraven. 

 

Potek igre 

Vsakdo , ki je že pobožal ovco začne. Če ne poznate nobenega, začne najmlajši. Vzemi ovco in vrečko k sebi. 

Drugi otrok zapre oči.  Potegne skrit leseni del iz vrečke  in ga skrije v trebuh ovce, ter položi ovco na sredino 

mize.  Potem  vpraša kaj je pojedla ovca? 

Zdaj lahko drugi otrok odpre oči. Potem vzame ovco v obe roki in poskuša ugotoviti kateri del je v ovčjem 

trebuhu skrit.  Če meni , da pozna pravo rešitev vzame leseni del iz sredine mize in ga položi pred sebe. Potem 

skupaj preverita če je rešitev pravilna. Vzame leseni del iz ovčjega trebuha ven. 

So leseni deli pravi? 

DA ? Super, za  pravilno  odločitev lahko vzame iz sredine mize detelj in ga položi predse. 

NE? Škoda, otrok ne dobi nobenega detelja   

Nato pride leseni del iz trebuha ovce ponovno v vrečko. Izbrani leseni del pride ponovno na sredino mize nazaj. 

Zdaj se vloge zamenjajo in  drugi otrok skrije en leseni del v trebuh ovce. 

Konec igre: 

Igra se konča takrat, ko so detelji  razdeljeni . Otrok z več detelji zmaga. Pri izenačenem številu zmagata oba. 

Predlog: 

Namesto enega lesenega dela lahko v trebuh ovce skrijete tudi dva dela. Potem  se morata oba dela uganiti. 

 

 

 

 



 

Igra: »kaj čutijo pari« 

 

Veljajo ista pravila kot pri osnovni igri » kaj je pojedla ovca« 

Razen naslednjih sprememb: 

 leseni deli na sredini mize ne ostanejo odprti, ampak se skrijejo v vrečko. 

 en leseni del pride v trebuh ovce 

 zdaj mora prvo začutiti kateri del je v trebuhu ovce in potem še občutiti pripadajoč del ki je v vrečki in 

ga izvleči. 

 potem bosta obe figuri primerjani in nagrajeni z deteljico, če sestavi par.  


