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I.
CILJI GIBALNIH IGER V DVOJICAH V USMERJENIH PLESNIH 
DEJAVNOSTIH

V študijskem letu 2005/2006 so imeli študentje pri Metodiki plesne vzgoje na Oddelku 
za predšolsko vzgojo nalogo, da si izmislijo kratko zgodbo, ki bi vpletla določene 
gibalne igre. To metodo in gibalne igre za razvijanje zaupanja ter sodelovanja je na 
seminarju Avtentično gibanje v okviru podiplomskega specialističnega študija Pomoč 
z umetnostjo leta 2003 predstavila dr. Helen Payne z Univerze v Hertfordshiru v Veliki 
Britaniji. 

Dr. Helen Payne je po poklicu psihoterapevtka z zasebno prakso, ki pri zdravljenju 
uporablja gibanje in ples. V Veliki Britaniji je ustanovila združenje za terapijo s plesom. 
Več kot dve desetletji dela kot psihoterapevtka, trenerka in raziskovala na klinikah in v 
zasebni praksi. Na tem področju veliko objavlja, njena dela so prevedena v 7 jezikov, 
na Univerzi v Hertfordshiru je mentorica doktorandom umetnostne terapije. Šolala se 
je na področju skupinske analize avtentičnega gibanja in jungovske psihologije. Zna 
pričarati varno, ustvarjalno okolje, ki nudi velike možnosti osebnostne rasti.

Naj pojasnim, da smo se na seminarju srečali z zgodbo za odrasle. Dr. Helen Payne 
ni omenjala uporabe teh gibalnih vaj pri predšolskih otrocih. Moram reči, da si takrat 
nisem takoj predstavljala, da bi se to dalo uporabiti v predšolskem obdobju. Po časovni 
distanci pa se mi je zdelo to mogoče. Po povratnih informacijah, ki sem jih dobila 
od študentov, potem ko so jih uporabili pri integrirani praksi, lahko trdim, da so take 
usmerjene dejavnosti dobrodošle pri ustvarjanju boljšega vzdušja v skupini.
Osnovni cilj zgodb je, da prvi otrok ves čas skrbi za drugega.
Tako so nastale zgodbe, ki se naslanjajo na znane pravljice ali televizijske nanizanke, 
ali pa so čisto izmišljene. Študentje se v veliki meri še niso znali izogniti živalskim 
zgodbam, ker so bili prepričani, da otroci samo takrat sledijo dogajanju. No, nekaj je 
tudi takih, kjer nastopajo otroci. Šele praksa jim bo pokazala, da so lahko tudi take 
zgodbe v enaki meri privlačne za otroke. 

Ko izvajamo take usmerjene dejavnosti, pazimo, da ob vsaki ponovitvi nastajajo vedno 
nove dvojice. Eden izmed namenov dejavnosti je namreč ta, da se otroci bolje čustveno 
povežejo med seboj, sprejemajo drug drugega itn. 
Vedno znova jih zato delimo v nove dvojice. V ta namen lahko uporabljamo izštevanke 
ali kartice. Uporabimo lahko tudi didaktične kartice »Iskanje družine«, kjer izberemo 
samo dva člana družine, ali pa s pomočjo parov iz kompleta didaktičnih kartic »Orodja 
in predmeti« izberemo določeno število kartic.
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Cilji iger so, s socialnim učenjem otrokom omogočiti, da:
- z zanimanjem poslušajo zgodbo,
- se radi gibajo po zgodbi - navodilih,
- sprejemajo in upoštevajo pravila,
- dobijo pri delu in ustvarjanju v dvojicah zaupanje vase in v partnerja,
- doživijo pomen sodelovanja v dvojici in skupini,
- doživijo, kaj pomeni biti odgovoren za drugega,
- doživijo, kako na prijateljski način prepričujemo partnerja, 
- doživijo, kako prebroditi konfliktno situacijo (primerna komunikacija), 
- preizkušajo se v vlogi vodje in rešitelja ter v vlogi, ki od njih ne zahteva 

nobene iniciative,
- doživijo lastnosti določenih vlog,
- sami iščejo gibalne rešitve, 
- razvijajo motorične sposobnosti,
- razvijajo prostorske, časovne, vizualne, slušne in telesne predstave,
- z gibalnim in plesnim ustvarjanjem negujejo in spodbujajo doživljanje, tako 

da usmerjajo pozornost v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje,
- doživijo pomen neverbalne komunikacije; z gibi pokažejo, kar vidijo, mislijo, 

čutijo ob izbrani zgodbi in zmorejo to tudi razpoznati v gibanju partnerja.

Ob takem delu pričakujemo:
- homogeniziranje skupine,
- zmanjšanje nasilnega vedenja v skupini,
- povečanje strpnosti,
- sprejemanje različnosti. 

Način posredovanja zgodbe
Z otrokom se najprej igramo gibalne igre. Preizkusijo naj jih in usvojijo. Šele nato jim 
povemo, da bomo te gibalne igre uporabili pri zgodbi. Če bi jih namreč spoznavali 
sproti, bi dogajanje trajalo predolgo in bi otroci izgubili zanimanje. Pri šolskih otrocih 
je možno hkratno prikazovanje ali razlaga gibalnih iger in pripovedovanje zgodbe.
Otrok, naj ne bo več kot 8 (4 pari). Ne samo zaradi malega prostora, saj bi to lahko izvajali 
tudi v telovadnici, temveč zaradi nas. ki ne moremo slediti njihovemu ustvarjanju. 
Ostali otroci jih opazujejo in se tako učijo, lahko pa dogajanje spremljajo z malimi 
instrumenti in ustvarjajo ambientalne slike.
Ko otroci usvojijo zgodbo, postanejo ustvarjalni pri dodajanju novih gibalnih 
motivov.
Poslušajo besedilo in ga po svoje uprizarjajo, zato ne hitimo s pripovedjo, temveč 
opazujemo otroke in sledimo njihovi interpretaciji zgodbe.
Pripoved prekinjamo, da bi lahko sledili otrokom. To pomeni, da ne povemo celotne 
zgodbe naenkrat, temveč sledimo ustvarjanju otrok. 
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Primer iz animiranega filma Lolek in Bolek:
3. RAZISKOVANJE PROSTORA

Bolek se je počutil bolje. Odpravila sta se naprej po gozdni poti, ki je vodila v hrib…
Steza je bila ozka in strma … 
Bolek je stopal tesno za Lolekom… 
Sledil mu je v vsakem koraku, izogibati sta se morala vejam
in ostrim trnom…. 
Pot je vijugala sem in tja… 
Kmalu sta prišla do čudovite jase… 
Jagode so dišale in ju vabile, da jih povohata in okusita. Kako slastne so bile…
Rožice so omamno dišale, povohal jih je najprej Lolek in nato Bolek…
Tekla sta naokoli po jasi…
Ko sta uzrla cvetoči grm… 
Pod njim polno gob…

Otroci sami ustvarjajo vmesno dogajanje, mi pa nadaljujemo s pripovedovanjem, ko 
opazimo, da so igro zaključili. Kadar je le mogoče, delajmo samo z eno dvojico, z 
ostalimi otroki pa se bomo igrali v naslednjih dneh. Ne bojmo se, da bo za ostale 
otroke gledanje dolgočasno. Prav je, da vidijo ustvarjalnost drugih otrok in so tudi sami 
motivirani, da bodo inovativni v svojih rešitvah, saj nove rešitve pri gledalcih izzovejo 
odobravanje, smeh in ploskanje.

Starost otrok
Pri vsaki zgodbi je napisana najnižja starost, pri kateri je bila preizkušena. Seveda to ne 
pomeni, da je namenjena samo tej starosti. Z odvzemanjem ali dodajanjem dogodkov 
je primerna za vse starosti, tudi za nižje razrede osnovnih šol. Pri ustvarjanju zgodbe 
so dobrodošle vse ideje otrok.

Analize študentov, ki so te usmerjene dejavnosti izvajali pri integrirani praksi, so 
pokazale naslednje:

- pri prvem srečanju s tako plesno-gibalno usmerjeno dejavnostjo so se otroci 
obnašali bolj zadržano;

- drugo srečanje je bilo že bolj ustvarjalno, čeprav so sodelovali z drugim 
partnerjem;

- naslednje ponovitve so bile vedno bolj zanimive in zabavne za otroke;
- želeli so si še ponovitev z novimi zgodbami.

Kako lahko uporabimo samo posamezne igre
Otroci so posameznim igram dali tudi svoja imena, lahko pa jih daste tudi vi. 
Prvo igro so poimenovali »SUŠENJE KRIL«.
Pretegovanje so poimenovali »TEHTANJE«.
Preizkušanje moči je postalo »IZTISKANJE ZRAKA«.
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Preskakovanje in plazenje je dobilo ime »MOSTOVI IN PREDORI« ali  
»TRIMČEK S FIGURAMI«.
Igra zaupanja je postala »BARČICA NA VALOVIH« ali »LETEČA POSTELJA«.

Otroci imajo radi te igre tudi kot samostojne igre, saj ne poznajo prav veliko gibalnih 
iger v dvojicah, še posebno ne takih, ki niso tekmovalne.

Gordana Schmidt

II.
GIBALNE IGRE V DVOJICAH

Po plesno-terapevtski delavnici dr. Helen Payne Metoda avtentičnega gibanja na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani leta 2003, ki se je odvijala v sklopu podiplomskega 
specialističnega študija Pomoč z umetnostjo sta gibalne igre v dvojicah za uporabo 
v vrtcu pripravili študentki Urška Lah in Tanja Blažon, skice je narisala Gordana 
Schmidt.

IGRE ZAUPANJA IN SODELOVANJA

1. TI IN JAZ
En otrok se usede na tla, drugi p stopi za njegov hrbet. Sedeči dvigne roke, stoječi položi 
svoje dlani na dlani sedečega otroka. Oba mižita. Tisti, ki stoji, vodi roke sedečega. 
Sedeči se lahko prepusti vodenju ali pa se mu upira.

2. PRETEGOVANJE - DVIGANJE NA HRBET
Otroka stojita tesno s hrbtom drug ob drugem. En otrok se stabilno postavi v razkorak, 
roke malo odroči, počasi upogne kolena in se začne upogibati naprej, drugi sloni na 
njegovem hrbtu in se prepusti gibanju partnerja.
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3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Eden od dvojice vodi igro. Drugi stoji vzporedno, v diagonali za njim ali povsem za 
njim. Med njima je za dva do tri korake prostora. Vodja hodi po prostoru in ga raziskuje, 
potipa, ogleduje, povoha, lahko teče, se vrti, skače, se dviga in spušča, usede, leže … 
Otrok, ki sledi vodji, ponavlja vse njegove gibe in početje.

4. PREIZKUŠANJE MOČI 
Partnerja se postavita drug ob drugega in se dotakneta z rameni ali z boki. Z naslanjanjem 
na ramena poskušata izriniti drug drugega, prav tako storita z boki. Obrneta se hrbtno 
in se s hrbti upreta drug v drugega in skušata drug drugega premakniti. Na koncu se 
obrneta drug proti drugemu, se primeta za roke in drug drugega potiskata. 
Opomba: partnerji si morajo biti podobni v višini in teži. Pomembno je tudi, da te vaje 
izvajajo bosi, ker jim sicer zdrsne na tleh.
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 
Eden od dvojice se postavi v fantazijsko držo, ki omogoča drugemu, da gre preko 
njega, ga preskoči ali se splazi pod njim ali delom njegovega telesa, pri tem se ga ne 
sme dotakniti.
Opomba: pri tej vaji je dobro, če delamo z več dvojicami, ker lahko posameznik 
preskoči ali kako drugače obide več zaprek.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Eden od dvojice se uleže na tla in miži, drugi ga prime za dlani in ga začne vleči po 
prostoru. Vleče ga počasi, tudi malo vijuga.

7. VLEČENJE ZA NOGE 
Eden od dvojice se uleže na tla in miži, drugi ga prime za stopala in ga začne vleči po 
prostoru. Vleče ga počasi, tudi malo vijuga.
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8. POTISKANJE
Partnerja sedita na tleh in se naslanjata s hrbtom drug na drugega. Tisti, ki bo potiskal 
drugega, ima noge v kolenih skrčene, tisti, ki se bo »vozil«, ima stegnjene. Tisti, ki 
potiska drugega, »vozi« drugega po prostoru, tisti, ki se »vozi«, usmerja gibanje in se 
izmika drugim dvojicam.

9. IGRA ZAUPANJA 
Na tla položimo blazino in en otrok se uleže nanjo. 6 do 8 otrok ga obkroži, tako 
da si stojijo nasproti. Počepnejo in pod ležečim otrokom prekrižajo roke ter se trdno 
primejo za zapestja. Vsa skupina mora hkrati počasi dvigniti ležečega, tako da je vedno 
v vodoravnem položaju, ne pa nekje višje oz. nižje. Pomembna je usklajenost skupine. 
Tistega, ki je dvignjen, nežno pozibavamo sem in tja, lahko mu tudi zapojemo kako 
umirjeno pesem. Če mu je všeč, lahko tudi »valovimo« z njim. Upoštevamo želje 
ležečega in če mu kaj ni prijetno, takoj prenehamo. Počasi ga spustimo na tla. Vsi v 
skupini se lahko zamenjajo z ležečim otrokom.
Opozorilo: najlažje je dvigniti stopala.
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10. SPROSTITEV 
Vsi otroci se uležejo na hrbet, zaprejo oči in umolknejo. Za ozadje lahko predvajamo 
nežno, umirjeno in tiho glasbo.
Sproščanje vodimo z navodili: 
1. Mirno dihaš. 
�. Ob vsakem vdihu napneš en del telesa in ga ob izdihu sprostiš. Najprej napneš in 
sprostiš stopala, prste na nogah, meča, stegna, zadnjico, hrbet, prsni koš, dlani, prste na 
rokah, celo roko, ramena, obraz, vrat, čelo in na koncu še oči.
3. Zamisliš si, da si na plaži in ležiš v mivki. Toplo je. Vreme je sončno, nad tabo je 
sinje modro nebo, občasno zapiha rahel vetrič. Zazehaš. Še enkrat zazehaš in se še bolj 
pogrezneš v mivko.
4. Počakaš nekaj časa. Počasi se usedeš, vstaneš in greš naprej po svoji poti.



��

III.
ZGODBE ZA GIBALNE IGRE V DVOJICAH

PIKICA in POKEC
Maja Rus
Starost otrok: od 4 let dalje

V majhni hišici sredi vasi sta živela Pikica in Pokec z mamico in očkom. Pokec se 
je zelo rad igral na travniku, se skrival, lovil … Pikica pa se je raje igrala s svojimi 
punčkami. Nekega dne je Pokec prosil Pikico, naj gre z njim na izlet v naravo. Pikici 
ideja ni bila všeč, zato je rekla, da je od pestovanja svojih punčk utrujena in jo bolijo 
roke.

1. TI IN JAZ 
Pokec je rekel Pikici: »Pikica, usedi se na tla.« Pikica se je usedla, Pokec je dvignil 
njene roke visoko nad njeno glavo in začel počasi krožiti z njimi v vse smeri. Pikici je 
bilo to zelo všeč.

2. PRETEGOVANJE
Kmalu je Pikica rekla: »Pokec, dovolj bo. Je že bolje, vendar me zelo boli hrbet.«
Pokec ji je odgovoril: »Nič hudega, tudi za to poznam rešitev. Vstani, stopi tesno za 
moj hrbet in se me primi za roke. Jaz se bom postavil v razkorak, upognil kolena in se 
začel upogibati naprej. Ti boš ležala na mojem hrbtu in se mi popolnoma prepustila.«

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Pikica se je odločila, da pojde s Pokcem na izlet. Hodila sta po travniku.
Nato je Pokca pot pripeljala v temen gozd. Pikico je bilo strah, zato je hodila tesno za 
Pokcem, da se ne bi izgubila. Pot je vijugala sem in tja in prispela sta do dveh poti. 
Ena pot je peljala ven iz gozda, druga pa je peljala še globlje v gozd. Pokec je Pikici 
predlagal, da gresta naprej v gozd.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Pikica se ni strinjala z njim, ker jo je bilo strah. Pokcu je hotela preprečiti, da bi šel 
globlje v gozd, zato sta se začela odrivati. Najprej sta drug drugega poskušala izriniti 
z naslanjanjem na ramena, nato na boke. Ker nihče ni hotel popustiti, sta se s hrbtoma 
uprla drug v drugega in poskušala premakniti nasprotnika. Na koncu sta se spopadla 
še z rokami.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Med potiskanjem sta nehote odtavala v gozd, kjer ni bilo nobene poti več. Kar naenkrat 
sta se znašla na jasi sredi samega grmovja. Tam je bilo zelo malo prostora in tudi temno 
je bilo. Pokec je rekel Pikici: » Ker je tu zelo malo prostora, se bom postavil tako, da 
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boš zlezla čezme in pogledala, ali je v bližini kakšna pot. Potem se boš splazila pod 
mano in pogledala, če je pod grmovjem kakšna luknja, da bova lahko prišla ven od 
tod.«

6. VLEČENJE ZA ROKE
Pikica je blizu njiju zagledala pot, našla izhod in zakričala: »Hura! Tam je!« 
Ko jima je uspelo priti na pot, je bila Pikica zelo utrujena, zato je prosila Pokca, naj se 
malo odpočijeta. Pokec pa je bil poln energije in ji je rekel, naj se usede, on pa jo bo 
vlekel za roke.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Pikica je kmalu potožila, da jo zaradi vlečenja bolijo roke, zato jo je Pokec začel vleči 
še za noge.

8. POTISKANJE
Pikica je bila kljub Pokčevi pomoči še vedno utrujena, poleg tega so jo sedaj bolele še 
noge. Tudi Pokec je bil že malo utrujen, zato se je usedel na tla, vendar ni zdržal dolgo 
časa. Pikici je predlagal, naj se s hrbtoma naslonita drug na drugega, da bi jo do doma 
potiskal.

9. IGRA ZAUPANJA
Ko sta prispela domov, sta ju bila mamica in očka zelo vesela. Začela sta se že bati, 
kje sta otroka. Poklicala sta sosede, naj pridejo k njim in z njima proslavijo srečen 
prihod otrok. Z očkom in mamico so sosedje dvignili v zrak najprej Pokca, potem pa 
še Pikico.

10. SPROŠČANJE
Zvečer je vsa vas legla k počitku. Zlezli so v svoje postelje, se najprej sprostili, potem 
pa zaspali.
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TILEN IN MAJA NA SPREHODU
Katja Potokar
Starost otrok: od 5 let dalje

Tilen in Maja sta živela na morju. Ker jima je bilo dolgčas, sta se odločila, da se 
odpravita na sprehod ob obali. Nekaj časa sta hodila ob obali, nato si je Maja želela 
poslušati šumenje morja. Usedla se je. 

1. TI IN JAZ
Roke je dvignila visoko nad glavo. Tilen je svoje dlani položil na Majine dlani in začel 
z rokami počasi krožiti v vse smeri. 
»To je tako, kot bi alge plavale v morju!« je rekla Maja. Maja se je Tilnu povsem 
prepustila. Mižala sta in tiho poslušala šumenje morja. 

 2. PRETEGOVANJE
Ko jima je bilo dovolj, sta se odločila, da gresta naprej ob obali. Vendar je bila Maja 
malo utrujena, zato je Tilna prosila, naj ji pomaga pri pretegovanju, da bi lažje hodila. 
Tilen je stopil tesno za Majin hrbet in se postavil v razkorak. Prijela sta se za roke. Tilen 
je počasi upognil kolena in se začel upogibati naprej. Maja je slonela na njegovem 
hrbtu in se mu popolnoma prepustila.
»To je tako, kot bi se ulegla na okroglo skalo. Samo še bolj zabavno je!« je rekla 
Maja. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Maja se je počutila veliko bolje. Skupaj sta nadaljevala sprehod ob obali. Prišla sta do 
zelo ozke in nevarne poti. Tilen se je zato postavil pred Majo in začel hoditi. Maja mu 
je sledila. Tilen je prišel do velike luknje in jo preskočil, prav tako tudi Maja, ki ga je v 
vsem posnemala. Kmalu zatem se je pred Tilnom pojavila palma, moral se je skloniti, 
da bi prišel mimo, prav tako je storila tudi Maja. Nadaljevala sta pot in ob robu je Tilen 
zagledal čudovito rožo ter jo povohal, enako je storila tudi Maja. Tilen je rekel Maji, 
da vidi kačo, zato je začel teči stran od nje, Maja mu je sledila. Kmalu je Tilen padel, 
prav tako tudi Maja. Rekel ji je, da je videl kačo. Ko je videl prestrašeno Majo, ji je 
priznal, da se je šalil.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Maja je bila zelo jezna na nanj, zato ga je začela odrivati. Najprej sta drug drugega 
poskušala izriniti z naslanjanjem na ramena, nato s potiskanjem bokov. Ker nihče 
ni hotel popustiti, sta se s hrbtoma uprla drug v drugega in skušala premakniti drug 
drugega. Na koncu sta se spopadla še z rokami. Končno sta oba ugotovila, da se je 
nesmiselno prepirati. 
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Maja je Tilna vseeno kaznovala, ker jo je tako prestrašil. Ukazala mu je, da mora 
narediti tako držo, da se bo lahko splazila pod njegovim telesom. Tilen jo je ubogal 
in tako naredil, Maja pa se je splazila podenj. To je bila zabavna kazen, zato je Tilen 
postavljal svoje telo v vedno nove drže in Maja je uživala pri plazenju in preskakovanju 
Tilna. »Pravzaprav te nisem kaznovala, kaj ne?« mu je rekla in Tilen se je strinjal z 
njo.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Maji plezanja ni bilo dovolj. Hotela je, da jo Tilen prime za dlani in jo vleče po mivki, 
zato se je ulegla na tla, zamižala in se prepustila vlečenju po topli mivki. Tako prijetno 
ji je bilo. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Maja je hotela poizkusiti, kako bi bilo, če bi jo vlekel še za noge. Tilen je zato prijel 
Majina stopala in jo začel vleči po prijetno toplo mivki. Vlekel jo je počasi. Maja je ob 
tem zelo uživala. 

8. POTISKANJE 
Tilen je zaradi vlečenja za noge in roke postal zelo utrujen, zato se je usedel na tla in se 
naslonil na Majin hrbet. Ker je imel svojo sestro Majo zelo rad, se je odločil, da jo bo 
malo potiskal po obali. Potiskal jo je tako, da je imel noge v kolenih skrčene, Maja pa 
je imela noge stegnjene. Pretvarjala se je, da vozi avto. 

9. IGRA ZAUPANJA
Takrat pa je prišlo nekaj otrok, ki so živeli v bližini Tilna in Maje in so se z njima 
velikokrat igrali.
»Kaj sta čisto obnemogla?« so ju vprašali. »Ali naj vaju malo neseva?«
»Jaaaa!« sta zavpila na ves glas. Vedela sta, kaj bodo naredili, ker so se že večkrat igrali 
to igro. Najprej so dvignili Majo, nato Tilna, potem so se zvrstili vsi otroci.

10. SPROSTITEV
Zdaj je bil čas za slovo. Maja in Tilen sta kmalu prišla do doma. Bila sta vesela, vendar 
zelo utrujena. Mami sta povedala, kako sta se imela na sprehodu ob obali, kaj vse sta 
počela in doživela. Potem sta šla ležat na blazine, ki so ležale na balkonu. Zaprla sta 
oči, uživala v toploti poletnega popoldneva, poslušala v daljavi šum morja in pivkanje 
galebov.
Ko sta se odpočila, sta vstala in krenila novim dogodivščinam naproti.
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ŽAN IN TEJA
Karmen Kos
Starost otrok: od 3 let dalje

1. TI IN JAZ
Živela sta bratec in sestrica. Žan je imel osem let in je bil večji od sestrice Teje, ki je 
imela le tri leta. Teja je zelo rada plesala, vendar je bil Žan veliko večji od nje, zato sta 
plesala samo z rokami. 

2. PRETEGOVANJE
Teja je želela, da jo Žan dvigne na hrbet. Ko jo je dvignil, je bilo videti, kot da bi s 
hrbtom ležala na veliki želvi.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Mama je otrokoma večkrat dovolila, da sta se šla igrat na bližnje igrišče. Ker je bil Žan 
starejši, je Tejo vodil do igrišča. Šla sta mimo pekarne, kjer je vedno dišalo po svežem 
kruhu. Skoraj vedno sta pot skrajšala in šla preko potoka oziroma ga kar preskočila. 
Kmalu sta prišla do igrišča.

4. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Tam pa je Teja naletela na težavo. Bila je premajhna, da bi splezala na gugalnico. Žan ji 
je hitro priskočil na pomoč. Pokleknil je na tla in ji naredil stopničko. Teji se je zdelo to 
zelo zabavno, zato je to večkrat ponovila. Kasneje se je poskusila splaziti še pod Žana 
in tako priti na drugo stran gugalnice. 

5. POTISKANJE
Čez nekaj časa sta se šla novo igro. Pretvarjala sta se, da imata velik zaboj igrač. Ker 
je bil zaboj pretežak, da bi ga nosila, sta ga morala potiskati po igrišču. Žan je potiskal 
Tejo naokoli. 

6. PREIZKUŠANJE MOČI
Žan je hotel domov, a mu Teja ni pustila.
Prerekati sta se začela, kateri od njiju je močnejši. Najprej sta se potiskala z rameni, 
nato z boki, hrbtoma, na koncu pa še z rokami. 

7. VLEČENJE ZA ROKE IN NOGE
Ko je Žan opazil, da se to ne bo dobro končalo, se je odločil, da še malo ostaneta. Teja 
je želela iti na najvišji tobogan. Žan je vedel, da bi bilo to prenevarno za Tejo, zato jo 
je prijel za roke in jo odvlekel stran. To je bilo Teji všeč. Bila je kot vreča krompirja, 
ki jo vleče sem in tja.
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8. VLEČENJE ZA NOGE
Predlagala mu je, naj jo vleče še za noge in ustregel ji je. 
Teja je bila čisto umazana od trave, zato sta zapustila igrišče in odšla domov. 

9. IGRA ZAUPANJA 
Doma sta se okopala v banji. Žan se je domislil, da bi se dalo tudi na suhem plavati. 
Poklical je še druge člane družine in vsi so Tejo prijeli, dvignili in zazibali, da je plavala 
kot barčica na morju. Ker je bilo zelo zabavno, so enako storili tudi z Žanom.

10. SPROSTITEV 
Položili so ju v postelji. Otroka sta se počasi umirila in zaspala. 
Drugo jutro sta si spet želela oditi na bližnje igrišče.

PIKEC IN BELČEK
Ines Puškarič
Starost otrok: od 5 let dalje

Pikec in Belček sta se z roko v roki podala na travnik. Tam sta si poiskala svoj prostor. 
Pikec se je usedel na travo.
 
1. TI ALI JAZ
Začela sta se razgibavati. Pikec je v sedečem položaju dvignil roke, Belček pa je v 
stoječem položaju položil svoje dlani na Pikčeve dlani. Najprej je Pikec Belčku 
popolnoma prepustil in ga je ta vodil s svojimi rokami. Potem pa se je Pikec začel 
upirati in ni ubogal več Belčkovih rok. 

2. PRETEGOVANJE - DVIGANJE NA HRBET
Ker to Belčku ni bilo po volji, sta se začela prepirati. Odločila sta se, da bosta pomerila 
svoje moči. Najprej sta se postavila s hrbtoma drug proti drugemu. Z rokami sta se prijela 
tako, da sta jih prepletla med seboj. Belček je poskušal dvigniti Pikca na hrbet. Trudil 
se je in trudil, a ni odnehal. Končno je uspel. Pikec je bil zadovoljen na Belčkovem 
hrbtu. Ko je hotel Belček na Pikčev hrbet, je ta odklonil, češ da je pretežak zanj. To je 
bilo res, zato se ne bosta mogla tako pomeriti.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Odpravila sta se dalje in iskala drug prostor. Pikec je sledil Belčku. Karkoli je naredil 
Belček, je Pikec ponovil za njim. Tako je Belček brcnil kamen in Pikec je naredil 
prav tako. Nato je Belček odmaknil vejo in Pikec je spet naredil prav tako. Belček je 
poskočil in Pikec tudi … 
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4. PREIZKUŠANJE MOČI
Končno sta našla prostor, kjer sta lahko pomerila svoje moči. Najprej sta moč preizkušala 
z rameni. Naslonila sta se na ramena in poskušala izriniti drug drugega. Nato sta to 
poskusila še z boki. Prav tako sta se naslonila na boke in poskusila izriniti drug drugega. 
Vendar to še ni bilo dovolj. Zdaj sta to poskusila še s hrbtoma. Uprla sta se s hrbtoma 
drug v drugega in skušala drug drugega premakniti. S tem pa se preizkušanje moči še 
ni končalo. Zdaj sta se prijela še za roke in potiskala drug drugega. Toda zmagovalca 
ni bilo.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Sklenila sta, da se bo Pikec preizkusil v plazenju in preskakovanju. Belček se je postavil 
v držo, ki je Pikcu omogočala, da se splazi podenj ali pa le pod del njegovega telesa, 
lahko pa ga tudi preskoči. Tudi to se jima po nekem času ni več zdelo zabavno. 

6. VLEČENJE ZA ROKE
Odločila sta se za novo igro, to je vlečenje za roke. Pikec se je ulegel na tla, in sicer 
na hrbet, Belček ga je prijel za roke in vlekel. Pri tem se je Pikec popolnoma sprostil. 
Belček ga ni nehal vleči. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Potem se jima je porodila ideja, da se lahko vlečeta tudi za noge. Pikec se je ulegel na 
hrbet in Belček ga je prijel za noge ter ga vlekel. Vlekel ga je in vlekel. 

8. POTISKANJE
Ker jima je bila ta vožnja tako všeč, sta se domislila, da bi se lahko vozila tudi tako, da 
bi drug drugega potiskala. Usedla sta se s hrbtoma drug proti drugemu. Pikec je imel 
iztegnjene noge, Belček pa pokrčene. Belček je nato začel potiskati in voziti Pikca, ta 
pa je usmerjal vožnjo in se izmikal preprekam. Tako sta oba pozabila na nesporazum 
in sta samo še uživala. 

9. IGRA ZAUPANJA
Preskočimo.

10. SPROSTITEV
Ker sta bila že zelo utrujena, sta se odločila, da bosta počivala. Vsak si je poiskal svoj 
prostor, se ulegel na hrbet, zaprl oči in počival. Ko sta si odpočila, sta vstala in se vrnila 
domov. Tako se je končal njun nadvse zanimiv dan. 
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LOLEK IN BOLEK
Tadeja Dominko Kern
Starost otrok: od 6 let dalje

Liki so povzeti po televizijski risanki o dveh fantkih.

Lolek in Bolek sta šla na nedeljski izlet v gozd na hribu. S seboj sta vzela nahrbtnik, 
poln malice in pijače. Nosil ga je Bolek. Pot je bila dolga. Ker si je pri nošenju pomagal 
tudi z rokami, so ga te začele boleti. Ni mogel več naprej. Usedel se je na štor, da si 
malo spočije.

1. TI IN JAZ
Lolek je dvignil Bolekove roke visoko nad njegovo glavo in začel krožiti z njimi v vse 
smeri. Boleku je to ugajalo in se mu je popolnoma prepustil. Začutil je, kako sproščene 
so postale njegove roke, in dejal Loleku: »Aa, je že bolje, roke me sploh ne bolijo več. 
Nadaljujva pot.«

2. PRETEGOVANJE
A, ko je želel vstati, je začutil bolečino v hrbtu zaradi nošenja težkega nahrbtnika. »Ne 
morem se zravnati,« je dejal Bolek. Lolek mu je rekel, da bo najbolje za njegov hrbet, 
če ga skupaj malo raztegneta. Nadel si je Boleka na hrbet. Bolek se mu je popolnoma 
prepustil in bolečina v hrbtu je izginila.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Bolek se je počutil bolje. Odpravila sta se naprej po gozdni poti, ki je vodila v hrib. 
Steza je bila ozka in strma. Bolek je stopal tesno za Lolekom. Sledil mu je v vsakem 
koraku, izogibati sta se morala vejam in ostrim trnom. Pot je vijugala sem in tja. Kmalu 
sta prišla do čudovite jase. Omamne jagode so dišale in ju vabile, da jih povohata in 
okusita. Kako slastne so bile! Rožice so mamljivo dišale. Povohal jih je Lolek, nato še 
Bolek. Tekala sta naokoli po jasi, ko je Lolek uzrl cvetoči grm, pod njim pa polno gob. 
Bolek je pritekel za njim.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Ker sta oba želela nabrati čim več gob, sta se začela odrivati. Najprej sta drug drugega 
poskušala odriniti z naslanjanjem na ramena, nato s potiskanjem bokov. Ker ni nihče 
popustil, sta se s hrbtoma uprla drug v drugega in poizkušala premakniti nasprotnika. 
Želja po čim večjem številu nabranih gob ju je gnala tako močno, da sta se spopadla še 
z rokami. Potem sta videla, da je gob dovolj in da se ni potrebno ruvati zanje.
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Ko sta napolnila košarico z gobami, sta šla po gozdni jasi naprej. Pred seboj sta zagledala 
potoček, vendar mostu ni bilo, zato sta ga morala preskočiti. Najprej ga je preskočil 
Lolek, nato še Bolek. Po nekaj metrih sta se znašla pred veliko oviro, kupom vej in drv 
ter podrtih ddebel. Morala sta jih preplezati, če sta želela nadaljevati pot.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Loleku je uspelo preplezati zadnjo oviro na poti, Boleku pa ni šlo. Zagozdil se je pod 
kupom vejevja. Lolek ga je prijel za roke in potegnil ven.

7. VLEČENJE ZA NOGE
»Tole vlečenje mi je pa všeč,« je rekel Bolek. »Daj, vleci me še malo za noge,« je še 
rekel Bolek.

8. POTISKANJE
Lolek je bil od vseh dogodivščin in nošnje nahrbtnika že močno utrujen. Poti ni mogel 
nadaljevati. Usedla sta se na tla in pomalicala. 
»Ne da se mi iti več naprej,« je rekel Bolek. »Samo še malo imava do vrha. Nahrbtnik 
je lažji, okrepčala sva se. Greva!« je bil odločen Lolek. Bolek pa je še kar sedel. Potem 
pa je Lolek dal svoj nahrbtnik Boleku v naročje, se usedel s hrbtom proti njegovemu 
hrbtu in ga potiskal do vrha.

9. IGRA ZAUPANJA
Na vrhu hriba sta srečala še druge hribolazce, ki so prišli tja po drugih poteh. Vsi 
skupaj so se usedli in si razdelili hrano in pijačo. Bili so dobre volje in so dvignili v 
zrak Loleka, Boleka ter še vse druge.

10. SPROSTITEV
Pot domov je bila lahka, saj sta krenila po drugi poti, ki so jima jo priporočili ostali 
hribolazci. Doma sta se ulegla v postelji in še malo poklepetala. Ugotovila sta, da sta 
skupaj lažje premagala vse težave, kot bi jih en sam.
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DVOJČKA
Martina Žvab
Starost otrok: od 4 let dalje

Maja in Jan sta dvojčka in najboljša prijatelja. Veliko časa se igrata skupaj in neko 
popoldne se odločita, da bosta šla v živalski vrt. 

1. JAZ IN TI
Na poti čez Rožnik Maja potoži, da jo že bolijo roke. Jan predlaga, da se za nekaj 
trenutkov ustavita in spočijeta. Maja se usede na tla, dvigne roke, Jan se postavi za 
njo in da svoje dlani na Majine. Po zraku kroži z njenimi rokami. Maja se popolnoma 
sprosti in zamiži, pusti se voditi Janu. 

2. PRETEGOVANJE
Nato se odpravita naprej po poti med drevesi. Otroka se pogovarjata o tem, kdo je 
močnejši. Jan trdi, da lahko dvigne Majo, Maja pa trdi, da je ne more. In takrat se Jan 
postavi s hrbtom proti Majinemu hrbtu, jo prime pod komolce in jo dvigne, tako da se 
začne upogibati naprej. 
Jan je tako močan, da res lahko dvigne Majo.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Dvojčka nadaljujeta pot. Jan predlaga, da se igrata. Maja se s tem strinja in Jan začne z 
igro, katere pravilo je le ponavljanje njegovih dejanj. Jan hodi naokoli in dela različne 
korake in gibe, Maja mu sledi. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Ko jima je bilo dovolj te igre, začne Maja zadevati ob Jana. Reče mu, da nima ravnotežja 
in da je močnejša. Jan jo začne potiskati in tako primerjata moči med seboj v različnih 
položajih. 
Nato nadaljujeta pot in počasi prideta do potočka. 

5. PRESKAKOVANJE OVIR
Jan se uleže čez potoček in se opira na oba bregova, tako da gre Maja lahko čez. Maja 
se je skotali čezenj na drugo stran potočka. Ko ji uspe priti na drugo stran, obleži, ker 
je utrujena.
 
6. VLEČENJE ZA ROKE
Janu se mudi, prime jo za roke in jo vleče po stezi naprej, proti cilju. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Maji je to všeč, vendar jo začnejo boleti roke, zato prosi Jana, naj jo vleče malo še za 
noge. Maja se obrne, Jan pa jo z veseljem vleče še za noge. Nato vstaneta in nadaljujeta 
pot. Vidita vhod v živalski vrt in gresta kupit karti za ogled. Vstopita v živalski vrt. 
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8. POTISKANJE
V živalskem vrtu vidita veliko živali, toda najzanimivejša se jima zdita dva pujsa, ki se 
odrivata z ritkama. 
»Posnemajva ju,« se domisli Jan. Usedeta se na tla s hrbtoma skupaj in Jan potiska 
Majo ob ograji po travi. 
Nato nasmejano nadaljujeta ogled po živalskem vrtu.

9. IGRA ZAUPANJA
Prideta do klovnov, ki otroke dvigujejo v zrak. Tudi onadva si to želita. Pomagata 
klovnom pri dvigovanju otrok, potem prideta tudi sama na vrsto.

10. SPROSTITEV 
Ko prideta domov, se uležeta na kavč, zapreta oči in počivata. Premišljujeta o živalih, 
ki sta jih videla, in o tem, kaj sta počela to popoldne.
Ko si odpočijeta, vstaneta in prosita babico, naj jima prebere zgodbe iz živalskega 
vrta.

BRATEC IN SESTRICA
Polona Zajc
Starost otrok: od 3 let dalje

Bratec je že navsezgodaj prebudil sestrico. Razjezila se je, ker jo je zbudil tako zgodaj. 
Bratec je rekel, da ima danes presenečenje zanjo. Sestrica je vstala iz postelje in se 
preoblekla, nato pa rekla bratcu: »Tako sem še zaspana in roke me bolijo.«

1. TI IN JAZ
Bratec je dvignil sestrine roke v zrak in jih vodil v vse smeri. Sestrica je zaprla oči in 
se mu povsem prepustila.

2. PRETEGOVANJE
Sestrica je nato rekla bratcu, da še vedno ni povsem prebujena. Bratec ji je odvrnil, naj 
se s hrbtom obrne k njemu, da bi jo dvignil na svoj hrbet. Po dvigovanju se je sestrica 
popolnoma prebudila.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
»Kakšno presenečenje imaš zame?« je vprašala sestrica. 
»Odpravila se bova proti goram,« je rekel bratec.
Na poti sta videla veliko zanimivih stvari. Bratec je raziskal vsak grmiček, vsako jamo, 
vsak kamen je prijel v roke in si ga ogledal. Sestrica mu je sledila in delala enako kot 
on.
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4. PREIZKUŠANJE MOČI
Kmalu sta prispela do potočka. Sestrici se je zdel potoček preširok, da bi ga lahko 
preskočila, zato je hotela bratcu to preprečiti. Začela sta se odrivati z naslanjanjem na 
ramena in potem še na boke. Nato se je bratec uprl v sestrin hrbet. Potiskala sta se, na 
koncu sta se spopadla še z rokami. Na koncu sta se zasmejala. Da se tako prepirata? Saj 
je bila vse samo trma.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Zatem sta zagledala brv in šla po njej čez potoček. Na drugi strani potočka je bil pašnik, 
na katerem so se pasle krave. Bile so ograjene z leseno ograjo. Bratec se je postavil na 
vse štiri ob ograji in rekel sestrici, naj jo skuša preplezati, tako da ga prekorači ali pa 
da se splazi podenj.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Pri tem se je sestrica opraskala po kolenu. Bratec jo je zato prijel za roke in jo začel 
vleči po travniku do kosa debelega debla, kjer bi lahko počivala.
»To mi je pa všeč!« je rekla sestrica. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
»Vleci me še za noge,« je rekla. Prijel jo je za noge in vlekel okoli debelega debla.

8. POTISKANJE
Potem pa sta se usedla na deblo. Sestrica se je usedla tako, da je imel bratec zelo malo 
prostora.
»S hrbtom te bom potisnil na drug konec,« je rekel. Tako sta lahko oba sedela in 
občudovala okolico. Gledala sta sem in tja, dol in gor in videla rastline, travniške živali, 
oblake in na koncu travnika tudi dve kravi. Bila sta zelo srečna in sta se objela.

9. IGRA ZAUPANJA
Čas je bil za odhod domov. V leseni ogradi sta opazila vrata, tako da sta šla zlahka ven 
iz ograjenega prostora za krave. Pri potočku sta se ustavila in začela metati kamenčke. 
Naenkrat sta opazila, da nista sama. Blizu njiju so bili njuni prijatelji, ki so tudi metali 
kamenčke v potok. Potem so se vsi skupaj odločili, da se bodo igrali ladjice, ki plavajo 
po potočku. Sestrica se je ulegla na travo, ostali so jo prijeli, dvignili in zazibali kot 
barčico, ki jo nese po potoku. Nato je prišel na vrsto še bratec in na koncu še vsi ostali 
otroci.

10. SPROSTITEV
»Zdaj pa pojdimo domov,« je rekel bratec in druščina se je raztepla, vsak na svoj dom. 
Kmalu sta bila v postelji. Zamižala sta, sprostila celo telo in premišljevala, kako lepo 
jima je bilo.
Naslednje jutro sta vstala, spočita za nove dogodivščine.
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BRATCA
Mariza Koncut
Starost otrok: od 4 let dalje

Na robu vasi je bila hišica, v kateri sta živela mali in veliki brat. Nekega jutra, ko je 
sonce že prijetno grelo, se je veliki brat že prebudil in se odločil, da bo bratca peljal na 
izlet. Bratec je trdno spal v svoji majhni postelji.

1. TI IN JAZ
 Veliki brat je bratca potresel, da bi ga prebudil. Bratec je zaspano gledal in se usedel 
na posteljo. Brat ga je prijel za roke, jih stresel in ga priganjal, naj pohiti, saj gresta na 
izlet. 

2. PRETEGOVANJE
Mali bratec je prosil starejšega, naj mu raztegne hrbet. Ta ga je res poveznil na svoj 
hrbet kot nahrbtnik.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Bratec je skočil pokonci in v hipu je stal pred hišo z nahrbtnikom na ramah. Veliki brat 
je prijel bratca za roko in ga vodil. Bratec je neznansko užival, ko je hodil za velikim 
bratom in ponavljal za njim vse, kar je naredil. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Ko je veliki brat videl, kaj bratec počne, je predlagal, da se ustavita in se igrata. Z 
bratcem sta se prijela za roke in se potiskala. Nato sta se poskušala potiskati še s hrbtoma 
in boki. Bratcu je bilo potiskanje zelo všeč in je hotel nadaljevati, a velikemu bratu ni 
bilo več do igre. Predlagal je, da nadaljujeta s potjo.

5. PRESKAKOVANJE OVIR IN PLAZENJE
Hodila sta po gozdu in tam naletela na številne ovire. Veliki brat je pomagal mlajšemu. 
Preskočiti sta morala potoček, se splaziti pod podrto drevo … Brata sta se pri tem zelo 
zabavala. 

6. VLEČENJE ZA ROKE
Bratec je počasi postajal utrujen. Usedel se je na tla in ni želel nadaljevati poti. Brat je 
videl, da je izleta konec. Poskusil ga je vleči za roke.

7. VLAČENJE ZA NOGE 
Poskusil ga je vleči tudi za noge, a prav daleč nista prišla.

8. POTISKANJE
S hrbtom se je naslonil na hrbet bratca in ga začel potiskati.
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9. IGRA ZAUPANJA
Mimo so prišli še drugi izletniki. Ko so videli izčrpanega dečka, so ga vsi skupaj prijeli, 
ga dvignili in odnesli domov.

10. SPROSTITEV
Pred hišo sta ju že čakala mamica in očka ter ju objela. Zahvalila sta se vsem izletnikom 
in jih postregla s hrano in pijačo. Otroka pa sta odšla takoj v posteljo. Veliki brat je rekel 
malemu: »Oprosti, da sem načrtoval tako dolg izlet. Drugič bova šla na krajšega.«

DOGODIVŠČINE PIKICE IN TONČKA
Metka Kaplan
Starost otrok: od 4 let dalje

Bil je lep poletni dan. Pikica in Tonček sta sedela ob potoku ter opazovala ptice. 
Tončku je postalo dolgčas in predlagal je Pikici, da bi se skupaj igrala in tako pregnala 
dolgčas. 

1. TI IN JAZ
Pikica se je usedla na mehko travo. Tonček je stopil za njen hrbet in jo prijel za roke ter 
jih dvignil proti nebu. Pikica je zamižala in se prepustila Tončku, ki je vodil njene roke. 
Ko sta imela dovolj, sta vstala. Pogledala sta malo naokoli in se nasmehnila. »Kaj pa, 
če bi se gugala?« je vprašala Pikica. 
»Saj vendar nimava gugalnice,« je dejal Tonček.
 
2. PRETEGOVANJE
»Nič zato. Stisniva se skupaj, obrnjena s hrbtom proti hrbtu, primiva se za roke in se 
upogibajva naprej ter nazaj kot na gugalnici, le da bova drug drugemu ležala na hrbtu,« 
se je domislil Tonček. Pikici se je to zdela odlična ideja. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Kmalu je k njima pritekel njun psiček Muri. Skakal je in se valil po tleh. Pikica in 
Tonček sta ga pričela oponašati. Nato je Tonček vstal in začel delati različne gibe, ki 
jih do sedaj še ni preizkušal. Pikica ga je oponašala. Potem je Tonček hodil po travniku, 
vohal cvetlice, tekel, skakal, se vrtel, se ulegel, se kotalil po tleh, Pikica pa ga je v vsem 
posnemala.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Nato sta se sporekla in preizkusila še svoje moči. Le kdo bo močnejši? Najprej sta 
se postavila drug ob drugega, tako da sta se dotikala z rameni. Le kdo bo izpodrinil 
koga? Svojo moč sta preizkusila tudi tako, da sta se s hrbtom uprla drug v drugega, z 
boki pa sta skušala drug drugega premakniti. Nazadnje sta se pomerila še v moči rok. 
Zmagovalca ni bilo. 
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Pikica je stekla proti gozdu. Opazila je votlo deblo. Poskušala se je splaziti skozenj, 
vendar je bila luknja premajhna. Tonček se je nečesa domislil. Postavil se je na vse 
štiri in rekel Pikici, naj se plazi pod njim. Pikica je bila navdušena. Splazila se je skozi 
vsako špranjo, ki jo je s svojo fantazijsko figuro napravil Tonček.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Pikica se je spotaknila in padla na tla. Tonček se je ustrašil in takoj pogledal, če je s 
Pikico vse v redu, ta pa se mu je začela smejati. Prijel jo je za roke in jo po hrbtu vlekel 
naokoli. Pikici se je to zdelo zelo zabavno. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Tonček je nato vlekel Pikico tudi za noge. Oba sta se utrudila. 

8. POTISKANJE
Nato sta se usedla na tla in se s hrbtoma naslonila drug na drugega, da bi si malo 
odpočila. Tončku se je posvetilo! Skrčil je svoja kolena in pričel potiskati Pikico naprej. 
Rekel ji je, naj si predstavlja, da sta sedaj velik tovornjak. On, ki potiska, vozi, ona pa 
je priključek.
Sedaj sta bila zelo izčrpana. Ves dan sta se igrala in se zabavala ob potoku, na mehki 
travi. Počasi sta odšla domov. Doma sta ju čakala mamica in očka. 

9. IGRA ZAUPANJA
Mamica ju je povabila k večerji. Pikica je bila tako zelo zaspana, da je zaspala kar za 
mizo. Očka, mamica in Tonček so jo prijeli, jo dvignili in odnesli v mehko posteljo. 
Tonček je hitro skočil še v kopalnico, se umil ter tudi on smuknil v posteljo. 

10. SPROSTITEV
Zaspala sta, kot bi mignil. Danes sta res doživela dan, poln lepih dogodivščin. Spala sta 
z nasmehom na obrazu. Zagotovo sta sanjala kaj prijetnega.
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MOJCA IN KEKEC
Študentka: Tanja Keržan
Starost otrok: od 3 let dalje

1. TI IN JAZ
Zjutraj se Mojca in Kekec prebujata. Mojca ugotovi, da jo bolijo roke, zato prosi Kekca, 
naj jo prime za roke in jih malo vodi, počasi, hitro, hkrati, izmenično. Mojca pri tem še 
malo počiva, zato ima zaprte oči.
 
2. PRETEGOVANJE
Potem si Kekec oprta Mojco na hrbet in jo poguga.
Odločita se, da bosta gnala ovce na travnik.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Kekec žene ovce naprej. Kar naredi Kekec, naredi tudi Mojca. Kekec teče, skače, se 
vrti, povoha cvetlico, pogleda mravljo, se usede na skalo, brcne vejico na tleh … 

4. PREIZKUŠNJE MOČI
Mojci predlaga, da bi šla preizkušat moč.
Mojca se strinja s Kekčevo idejo. Najprej primerjata moč z rokami, potem z boki, z 
rameni in s hrbtoma. Medtem se ovčke pasejo.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Dovolj imata potiskanja. Kekec predlaga Mojci, da bo on most, ona naj se plazi pod njim 
ali pa naj gre čez. Mojco to zelo zabava, kajti Kekec dela zelo zanimive mostove.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Mojca je že zelo utrujena, zato jo Kekec nekaj časa vleče za roke.
Ovce jima sledijo.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Kekec nato vleče Mojco še za noge.

8. POTISKANJE
Kekca začnejo boleti roke, zato Mojci predlaga, da se usedeta in da jo bo sedaj 
potiskal.

9. IGRA ZAUPANJA
Na travnik pridejo še drugi pastirji in pastirice. Gredo se še eno igro. Mojco primejo z 
vseh strani, jo počasi dvignejo in spustijo. Enako storijo še s Kekcem in še z ostalimi 
otroki na travniku.
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10. SPROSTITEV
Mojca in Kekec priženeta ovce na sredo travnika. Utrujena se uležeta v senco manjšega 
grma. Poslušata ptičje petje, blejanje ovac in oglašanje zvoncev.

KEKEC IN TINKARA NA HUDI POTI
Martina Pilat Sirotić
Starost otrok: od 4 let dalje

Osebi sta povzeti po pravljicah o Kekcu Josipa Vandota.

Živel je deček, rekli so mu Kekec. Imel je sestrico Tinkaro. Njuna mamica je bila hudo 
bolna in zato precej sitna. Nekoč se je razjezila nad Tinkaro in jo poslala nabiratčaj, 
daleč čez gore k teti. Kekec je imel svojo sestrico rad, zato je šel z njo. Pot do tete je 
bila naporna. Tinkara je nosila sveženj s hrano v rokah, zato so jo roke zelo bolele in 
se je začela pritoževati.

1. TI IN JAZ
»Usedi se!« je rekel Kekec. »Takoj ti bo boljše.« je še dodal. Tinkara se je usedla, 
spustila sveženj, Kekec pa ji je dvignil roke visoko nad glavo in začel počasi krožiti v 
vse smeri. Tinkara se mu je prepustila. Po določenem času je začutila, da je v roke spet 
dobila moč, zato se je začela upirati v Kekčeve dlani. Ta igra ju je razveselila, a pot je 
bila še dolga in sta morala iti naprej.

2. PRETEGOVANJE 
Hodila sta naprej po gozdu. Na poti je bilo veliko kamnov, zato sta težko hodila. 
Naenkrat je Tinkara padla in se začela jokati. Vse jo je bolelo. Kekec ji rekel, da pozna 
rešitev za njene težave. Kekec se je postavil v razkorak, odročil je roke, počasi upognil 
kolena in se začel počasi upogibati naprej. Tinkara se je obrnila proti njemu s hrbtom, 
se naslonila na njegov hrbet in se mu prepustila. Tako ji je prijalo v tem položaju, da je 
Kekec nekaj časa stal in jo tako držal.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Tinkara se je takoj boljše počutila. Rekla je Kekcu, da zdaj lahko pot nadaljuje sama. 
Pot je vijugala sem ter tja in Tinkara je stopala za Kekcem, da se ne bi slučajno izgubila. 
Včasih se je Kekec priklonil, da ga ne bi zadela kakšna veja, Tinkara pa je za njim 
ponavljala vsak gib. Nenadoma sta na jasi zagledala hišo.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Tinkara je bila tako vesela, ko je ugledala hiško, da je hotela takoj vstopiti. Kekec je 
bil previdnejši. Notri bi se lahko skrival hudi mož Prisank. A, Tinkara je vztrajala, da 



�0

hoče vstopiti. Kekec ji je preprečil vstop, zato sta se začela potiskati. Najprej sta drug 
drugega poskušala izriniti z naslanjanjem na ramena, potem pa še na boke. Ker nihče 
ni hotel popustiti, sta se potiskala s hrbtoma. Kekec je na koncu popustil in dovolil 
Tinkari, da vstopi v hišo.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 
Vstopila je. V sobi je ležala hudo bolna žena. Tinkara je uganila, da je to vila Škrlatica. 
Škrlatica ji je rekla: » Deklica, pomagaj mi! Splezaj na goro, tam raste zdravilni 
mežikelj! Če mi ga prineseš, bom ozdravela.« Tinkara je takoj stekla, ker se ji je vila 
smilila. Kekec se ni strinjal z njeno idejo in ji je spet skušal preprečiti pot. Tinkara se 
je splazila pod njegove noge. Kekec je šel za njo. Plezala sta po skalah do vrha gore. 
Včasih je bilo tako strmo, da se je Kekec upognil, da bi lahko Tinkara splezala na njega 
in šla naprej.
Na koncu sta prišla do vrha in zagledala rdečo cvetlico. Utrgala sta jo in se začela 
vračati v dolino.

6. VLEČENJE ZA ROKE 
Ko sta se spustila do travnika, je bila Tinkara tako utrujena, da jo je Kekec prijel za 
roke in vlekel po travniku. Tinkara je uživala v tem, kako jo je Kekec vlekel in tudi 
malo zavijal. Zaprla je oči in vohala dišečo travo.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ker je Tinkara ob tem tako uživala, jo je Kekec prijel za noge in jo vlekel naprej po 
travniku.
Odvlekel jo je do hiške. Tinkara je hitro stekla noter ter dala vili zdravilni cvet. Takoj 
ko ga je vila povohala, je ozdravela in se pomladila. Vsi so bili tako veseli. Vila jima 
je pripravila slastno kosilo.

8. POTISKANJE
Bil je čas, da nadaljujeta svojo pot. Tinkara se je takrat spomnila, da bi lahko zdravilni 
cvet prinesla svoji mamici, s katerim bi se takoj pozdravila in pomladila kot vila. Kekec 
je rekel, da je to dobra ideja. Da bi se jima vila oddolžila, je Kekcu dala veliko moči. 
»Pot do doma bo lahka. Samo usesti se morata, obrnjena s hrbtoma drug proti drugemu. 
Tinkara vaju bo usmerjala in bo imela stegnjene noge, ti, Kekec, pa jo boš potiskal z 
skrčenimi nogami,« je rekla vila in s čarovnijo izravnala pot, tako da ni bilo kamnov. 
Hitro sta prišla k svoji mamici. Mamica je zaradi zdravilnega cveta takoj ozdravela. 
Poslušala je Kekčeve in Tinkarine prigode o tem, kako sta skupaj premagala veliko 
težav.

9. IGRA ZAUPANJA
Nekaj dni za tem so jih obiskali sorodniki iz sosednje vasi. Mama je pohvalila Kekca 
in Tinkaro. Vsi so bili zelo veseli mamine ozdravitve. Za nagrado so Kekca in Tinkaro 
dvignili v zrak.
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10. SPROSTITEV
Zvečer, ko so sorodniki odšli, sta se Kekec in Tinkara ulegla na svoji ležišči. Zaprla sta 
oči, se umirila in razmišljala, kako lepo jima je bilo.
Zjutraj sta bila spet spočita in dobre volje ter pripravljena na nove dogodivščine.

KEKEC IN ROŽLE
Tadeja Iskra
Starost otrok: od 4 let dalje

Z otroki se pogovorimo, kakšen je Kekec, njegov značaj (pogumen, veder, optimističen) 
in kakšne značajske lastnosti ima Rožle (plah, ubogljiv, strahopeten). 

Kekec in Rožle sta šla k očetu v gozd, kjer je sekal drva z ostalimi možmi iz vasi. Nesla 
sta mu malico.

1. TI IN JAZ
Prišla sta v gozd. Bilo je temno. Rožle je bil tiho in poslušal, kaj se dogaja. Bilo ga je 
strah. Kekec ga je prijel za roke. Zaprla sta oči. Kekec se je umiril in opogumil Rožleta 
s tem, da mu je zibal roke sem in tja v vse smeri. Sprostil ga je.

2. PRETEGOVANJE - DVIGANJE NA HRBET
Počutila sta se veliko bolje in šla sta naprej. Pot je bila dolga. Prispela sta do mostu. 
Kekec je pomagal Rožletu čez most, tako da ga je dvignil na svoje rame in nesel čez. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Prispela sta do gostega grmovja. Kekec je šel prvi in umikal veje, tako da je Rožletu 
utiral pot. Počasi sta se pomikala. Zagledala sta cvetlice ob poti in zaslišala preletavanje 
ptic. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Prišla sta na planoto. Rožleta je bilo strah. Kekec je predlagal, da se pomerita, kdo 
je močnejši. S hrbtom sta se obrnila drug proti drugemu. Merila sta moči najprej s 
hrbtoma, nato z ritkama pa boki, potem z rameni in še z rokami. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Pot sta nadaljevala čez dolino. Kekec se je ulegel na tla, Rožle ga je prestopil, nato 
preskočil in se splazil podenj. 

6. VLEČENJE ZA ROKE 
Pot je bila dolga. Bila sta utrujena, zato sta se ulegla in zaspala. Kekec se je zbudil, Rožle 
pa je še spal. Kekec je Rožleta prijel za roke in ga kar po hrbtu vlekel po travniku.
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7. VLEČENJE ZA NOGE
Nato ga je prijel za noge in ga vlekel po trebuhu. S tem ga je hotel razvedriti in uspelo 
mu je.

8. POTISKANJE
Rožle je bil utrujen in ni hotel nikamor. Kekec se je usedel Rožletu za hrbet in ga 
potiskal naprej s hrbtom. To ga je spravilo v dobro voljo. Skupaj sta zapela Kekčevo 
pesem in nasmejana prišla k očetu.

9. IGRA ZAUPANJA
Oče ju je bil zelo vesel. Tudi ostali drvarji so se nasmejali fantoma in Kekčevi pesmi. 
Skupaj so dvignili v zrak najprej Kekca, potem pa še Rožleta.

10. SPROSTITEV 
Fanta sta bila utrujena in oče jima je svetoval, naj se uležeta pod košato bukev in 
počivata, dokler ne bo končal dela. Potem pa se bodo skupaj vrnili domov.

TINKA IN POREDNI ZAJČEK
Saša Perič
Starost otrok: od 3 let dalje

Osebi sta povzeti po pravljici Branke Jurca Poredni zajček.

Nekega pomladnega dne je Tinka stopila iz hiše. Stopila je do travnika, poraslega z 
deteljo. Tam jo je že čakal dolgouhi prijatelj.
»Kaj bova delala danes?« je vprašala Tinka. Zajček jo je povabil na potepanje v čudežni 
gozd. Tinka je bila večja zato je morala ves čas odmikati veje, kajti pot je bila narejena 
za zajce.

1. TI IN JAZ
»Roke me bolijo, zajček,« je rekla Tinka. »Ne grem naprej!« je zacepetala z nogami in 
stresla s pentljo na glavi. Zajček ji rekel, naj se usede na mehek mah, da bi ji odgnal vse 
bolečine iz rok. Prijel jo je za roke in krožil z njimi sem ter tja. Bolečina in utrujenost 
sta izginili.

2. PRETEGOVANJE
Pot ju je vodila dalje skozi gozd. Tinka se je pritožila, da jo boli hrbet, ker je ves čas 
hodila sklonjena. Zajec je imel tudi za to zdravilo. Naložil si jo je na hrbet, jo malo 
potresel, počakal in bolečina je izginila. IN sta šla naprej. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Zajec je hodil pred Tinko, da bi jo zavaroval pred nevarnostmi. Prišla sta na jaso in tam 
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ji je zajček pokazal, kako se prekucuje, kako teče, kako se skrije za nizek grm, kako se 
kotali po travi. Tinka mu je v vsem sledila. 
»Je še daleč do čudežnega gozda?« je vprašala Tinka.
»Ne, tam je. Glej!« je rekel zajček in odskakljal v bližnji gozd, Tinka pa za njim. V 
gozdu sta prišla do čokoladnega drevesa.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Tinka je kar planila k drevesu, a zajček jo je zadržal. Potiskal jo je stran na vse možne 
načine in Tinka je ves čas vpila: »Poredni zajček! Poredni zajček!« Dotikala sta se z 
rameni, se naslanjala na ramena in poskušala izriniti drug drugega. Obrnila sta se hrbtno 
in se s hrbtoma upirala drug v drugega. Na koncu sta se obrnila drug proti drugemu, se 
prijela za roke in potiskala drug drugega.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
»To je začarano drevo in ga ne smeš jesti. Če bova šla naprej, bova prišla do čokoladne 
deteljice. To pa lahko ješ,« je rekel zajček. Toda pot je bila vijugasta in polna velikih 
korenin. Zajček je pomagal Tinki, da je nadaljevala pot. Postavil se je pod veje, da bi 
Tinka lahko zlezla podenj.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Prišla sta do čokoladnega grmička in Tinka je želela odščipniti čokoladno vejico. Zajček 
jo je potegnil stran. Tinka ni odnehala, zato jo je zajček prijel za dlani in jo začel vleči 
stran od čokoladnega grmička. Vlekel jo je počasi, da se ji ne bi kaj pripetilo.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Nadaljevala sta pot in prišla sta do čokoladnega jezera. Tinka se je ulegla, da bi pila iz 
jezera, zajček pa jo je pograbil za noge in jo odvlekel proč. »Samo deteljo lahko ješ!« 
ji je rekel.
Tinka je postala sitna in ni hotela nadaljevati poti. Usedla se je na tla in čakala.

8. POTISKANJE
Tudi zajček se je usedel in začel potiskati Tinko naprej. 
»Samo še malo!« je rekel zajček.

9. IGRA ZAUPANJA
Prispela sta do čokoladne detelje in jo grizla in lizala, dokler nista bila sita. Kako sta 
uživala!
»Tako sem utrujena, zajček, da ne morem domov!« je rekla Tinka.
Zajček je zažvižgal in k njima so prišle gozdne živali. Dvignile so Tinko in jo bliskovito 
prenesle v njeno posteljico. »Saj sem samo za trenutek zamižala!« se je čudila Tinka.
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10. SPROSTITEV
Tinka je zaprla oči in se pogreznila v spanec. Zjutraj ni vedela, ali je bila res z zajčkom 
v čarobnem gozdu ali pa se ji je vse skupaj le sanjalo.

MUCA COPATARICA
Maja Rojec
Starost otrok: od 4 let dalje

Zgodbica je povzeta po pravljici Muca copatarica Ele Peroci

V majhni vasici je bilo veliko otrok, ki pa so imeli eno slabo navado. Niso se naučili 
pospravljati svojih copat, zato se je neke noči prikradla k njim Muca copatarica in jim 
jih je vzela. Ko so vsi otroci ugotovili, da njihovih copat ni nikjer, so spraševali starše, 
kaj se je zgodilo s copati. Prav vsi otroci so dobili enak odgovor, da jim je copate vzela 
Muca copatarica. Zato so se zbrali skupaj in bosi odšli iskat kočo Muce copatarice. 
Najstarejša sta bila Špelca in Tine, zato sta vodila otroke. Ko so raziskovali pot, je 
Špelca nerodno prijela za vejo, tako da se je veja sprožila in ji oplazila roke. Tako se je 
ustrašila, da je padla na tla. Ker so jo roke začele boleti, je prosila Tineta, če jih malo 
zmasira. 

1. TI IN JAZ
Špelca se je usedla na tla, Tine ji je stopil za hrbet in jo prijel za roke. Z njimi je počasi 
krožil v vse smeri. Špelca je imela roke čisto sproščene. Ko so to videli drugi otroci, 
so storili enako. 

2. PRETEGOVANJE
Kmalu se je Špelca počutila bolje, le v hrbtu je zaradi padca še čutila bolečino. Tine 
je tudi za to poznal boljšo rešitev. Stopila sta s hrbtoma drug proti drugemu, on se je 
postavil v razkorak, malo upognil kolena in prijel Špelco pod roke. Začel se je upogibati 
naprej in nazaj. Špelca je slonela na njegovem hrbtu in se mu prepustila. Ko so to videli 
drugi otroci, so storili enako. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Ko se je Špelca počutila bolje, sta s Tinetom poklicala druge otroke in krenili so naprej. 
Odločila sta se, da bodo hodili drug za drugim, zato da se ne bi izgubili. Najprej Tine, 
potem Špelca, nato še ostali. Ker se je Špelca vseeno bala, da bi se izgubila, je hodila 
tesno za Tinetom. Izogibati so se morali drevesom, vejam, da jih ne bi oplazile, pa tudi 
cvetlicam, da jih ne bi pohodili, prestopili so potoček... 
Kar naenkrat so zagledali pred seboj lepo belo hišico. Na njenih vratih je pisalo MUCA 
COPATARICA. 
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4. PREIZKUŠANJE MOČI
Muca (otrok ali vzgojiteljica) je otroke slišala in jim odprla vrata. Otroci so ji povedali, 
da so prišli iskat svoje copate, zato jih je povabila v hišo. Ker sta želela biti prva tako 
Špelca kot Tine, sta se začela potiskati. Najprej sta se odrivala s hrbtoma, potem z 
ramami, ker pa ni hotel nihče popustiti, sta poskusila moč še z rokami. Enako so se 
potiskali tudi ostali otroci.
Muca jih je začudeno gledala in rekla: »To, da ne pospravljate svojih copat, ni vaša 
edina napaka. Da ne znate počakati v vrsti, je res žalostno. Saj ni pomembno, ali ste 
prvi ali zadnji, saj bo vsak dobil copate.« Otroke je bilo sram. Hitro so se postavili v 
vrsto. Vsak je dobil svoje copate. Tudi Bobek. Na koncu sta ostala še Špelca in Tine. 
Vsi z Muco copatarico vred so že stopili ven, le onadva sta še iskala svoje copate. Našla 
sta jih. Toda v naglici je Špelca obula Tinetove copate, Tine pa Špeline. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ko je Tine to opazil, se je kar malo razjezil. Prijel je Špelco za noge, tako da se je 
sesedla na tla in jo začel vleči po hiši. Izmikati se je moral omaram, mizi, stolom, zato 
je s Špelco precej vijugal.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Špelci je bila igra všeč, zato se sploh ni pritoževala. Tine je spustil njene noge in jo 
prijel še za roke ter jo ravno tako vlekel po hiši kot prej, ko jo je držal za noge. Ko 
je Špelca postala pretežka, se je ustavil in ji sezul copate. Enako je storila Špelca. 
Zamenjala sta si copate in stopila ven iz hiše.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Vsi otroci so spet imeli svoje copate. Od veselja so se začeli igrati pred hišo Muce 
copatarice. Dečki so se postavili na vse štiri, deklice pa so se plazile pod njihovimi 
rokami in šle čez hrbet. Sonce je začelo zahajati in Muca jih je opozorila, da jih čaka še 
kar nekaj poti do doma in naj se raje odpravijo. 

8. POTISKANJE
Toda otroci so se zunaj precej razživeli. Še posebej Špelca, ki nikakor ni hotela domov. 
Muca je slonela pri vratih in jih prijazno gledala. Da bi spravil Špelco domov, se je Tine 
domislil, da jo bo prepričal z igro. Usedel se je s hrbtom proti Špelci, ki je tudi sedela 
na tleh, in jo začel potiskati proti gozdni poti. Njima so sledili tudi drugi otroci. Muci 
so kar sede pomahali, se ji zahvalili za copate in ji obljubili, da jih bodo od zdaj naprej 
pridno pospravljali za seboj. 

9. IGRA ZAUPANJA
Ko so prišli do vasi, so se še zadnjič pred odhodom domov hoteli igrati ladjice, ki 
plavajo po potočku. Špelca se je ulegla na travo, obkrožilo jo je šest otrok, jo dobro 
prijelo in dvignilo. Malo so jo zazibali in potem previdno položili na tla. Potem so 
prišli na vrsto tudi drugi otroci. Poslovili so se, si pomahali in odšli vsak na svoj dom. 
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10. SPROSTITEV
Doma so se otroci kmalu spravili spat. Ulegli so se v postelje, zaprli oči in kmalu 
zaspali. 
Naslednje jutro so spet zgodaj vstali, se s hišnih pragov poklicali in pozdravili.

MEDVEDEK JAKA IN MEDVEDEK TEDI
Janja Fink
Starost otrok: od 3 let dalje

Bilo je jutro, ko sta se Jaka in Tedi počasi prebujala. Jaka se je takoj zbudil in je kar 
poskočil, Tedi pa se je samo usedel.

1. TI IN JAZ
Ker se je Jaka želel igrati, je stopil za Tedijem, ga prijel za tačke in začel krožiti s 
tačkami, da bi ga zbudil. Tedijeve tačke so bile čisto ohlapne.

2. PRETEGOVANJE-DVIGANJE HRBTA
Tedi je vstal. Ker pa je bil še vedno zaspan, se je Jaka postavil s svojim hrbtom ob 
Tedijev hrbet, ga prijel za komolce in ga pretegnil, da bi se prej zbudil.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Sedaj sta bila oba medvedka že zbujena. Ker je bil dan lep, sta se odpravila na sprehod 
v gozd. Da bi bil sprehod zanimivejši, sta se igrala igro posnemanje. Jaka je Tedija 
vodil po celem gozdu, Tedi pa mu je sledil.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Čez čas sta se medvedka naveličala te igre. Sedaj je hotel tudi Tedi voditi igro. Z Jako 
sta začela preskušati moči. Najprej sta se naslonila na ramena in začela riniti drug proti 
drugemu. Nato sta se naslonila na boke, roke in na koncu še na hrbet. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLEZANJE
Medvedka sta se nehala odrivati. Jaka je pustil Tediju, da si je izmislil igrico. Tedi je 
rekel Jaki, naj se postavi tako, da bo naredil čim več lukenj s telesom, nato se bo Tedi 
splazil skoznje.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Tedija so igre utrudile. Ker je bil Jaka starejši, je Tediju predlagal, naj se uleže na tla, 
on pa ga bo vlekel za prednje tačke proti domu.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ker so se prednje tačke Tediju utrudile, ga je Jaka začel vleči za noge.
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8. POTISKANJE
Medvedka sta prišla domov. Tedi se je usedel na tla, stegnil noge in zaspal. Jaka se je 
usedel za njim in ga s hrbtom potisnil do postelje. 

9. IGRA ZAUPANJA
Jaka ni mogel spraviti Tedija v posteljo sam, zato so mu na pomoč prišli drugi medvedki. 
Skupaj so ga dvignili in počasi položili v posteljo.

10. SPROSTITEV
Medvedka sta sanjala o današnjem dnevu: kako sta se zjutraj pretegnila, kaj sta počela 
na sprehodu in kakšne gibe sta delala. Nato sta se spomnila, kako sta se prerivala in 
kako je Tedi lezel skozi luknje. Sanjala sta tudi o poti domov, kaj sta videla v gozdu in 
kako toplo je v brlogu.

ATA MEDVED IN MALI MEDO
Tina Jemec
Starost otrok: od 2 let dalje

V gozdu sta živela ata medved in mali medo. Ata medved je rekel: »Mali medo, danes 
bova šla na potep po gozdu.« Mali medo bi rad še spal in je rekel: »Pa tako sem še 
zaspan!« »Ti bom pa jaz pomagal, da se boš prebudil,« mu je rekel ata medved.

1. TI IN JAZ
Ata medved je prebudil njegove tačke, da bi lahko tekal po gozdu in se igral. 

2. PRETEGOVANJE
Ata medved je prebudil tudi njegov hrbet, da bi se lahko kotalil in hodil.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
»No, sedaj sem pa popolnoma buden, ata medved,« je rekel mali medo. »Potem se pa 
kar odpraviva na potep,« je dejal ata medved. In sta šla. Ata medved je hodil spredaj, 
mali medo pa je hodil tik za njim. Hodila sta po ravni stezici, po ovinkasti in vijugasti 
cesti ter se kotalila po bregu.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
»Ata medo, igraj se z mano!« ga je prosil mali medo.
 »No, prav, pa se igrajva.« Igrala sta se igrico, kdo je močnejši. Potiskala sta se z boki, 
z ritko, s hrbtom, celo z rokami sta preizkušala, kdo je močnejši.
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
»Ata medved,« je rekel mali medo, »naredi hrib, da bom šel čez.«
»Naredi tudi tunel, da bom šel skozi,« ga je še prosil.
»Pa še drugačnega!« In ata medved je delal hribe, tunele, mostov in mali medo se je 
igral.

6. VLEČENJE ZA ROKE
»Ata medved, tako zelo sem utrujen,« je rekel mali medo. 
»Prav imaš. Pozno je že, zato bo bolje, da greva domov,« je rekel ata medved. »Ampak 
tako zelo sem utrujen. Roke me bolijo in ne morem več hoditi,« je rekel mali medo. 
»Nič hudega, jaz ti bom pomagal,« je rekel ata medo. Prijel ga je za roke in ga vlekel 
proti domu. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
»Tudi noge me bolijo, ata medved,« je rekel mali medo. »Nič hudega. Pomagal ti 
bom,« je rekel ata medved. Prijel je malega meda za noge in ga vlekel proti domu.

8. POTISKANJE
»Ata, daj me še kako drugače. Do zdaj si me vlekel, zdaj me pa potiskaj,« je prosil mali 
medo.
»No, prav,« je rekel ata medved.

9. IGRA ZAUPANJA
»Ata, ritko sem si popraskal!« se je pritožil mali medo.
Ata medved je zaklical v gozd: »Hoja, pomoč rabim!«
In prišle so živali in mu pomagale dvigniti malega meda. Previdno so ga odnesli v 
posteljo.

10. SPROSTITEV
Ata medved ga je pokril s toplo odejo, ga pobožal, objel in tudi sam od utrujenosti 
zaspal ob malem medu.
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VELIKI IN MALI MEDO
Jelka Vivod
Starost otrok: od 3 let dalje

Tam v velikem temnem gozdu stanuje veliko živali. So zelo prijazne in rade pomagajo 
druga drugi. Skupaj si pripravijo kosilo in večerjo. Ena izmed njih je tudi velika 
medvedka. Zadnje dni z njo nekaj ni bilo v redu. Prebivalci prijaznega gozda so se 
spraševali, če je morda bolna. Malo so se je celo bali. A hitro so ugotovili, da se njen 
trebušček iz dneva v dan veča in postalo jim je jasno, da pričakuje malega medvedka. 
Niso več drezali vanjo, pač pa so jo razumeli in bili še bolj prijazni do nje ter ji bolj 
pomagali. Tako je bilo nekaj dni. Prišel je ponedeljek, ko medvedke ni bilo iz hiše. Ko 
so prišli pokukat v njeno hišo, so našli medvedko v postelji, zraven nje pa majhnega 
medvedka. Tako so ugotovili, da je za medvedko naporna noč in so jo pustili, da spi 
dalje. Čez nekaj dni je mamica odnesla medvedka na jaso, kjer je ves čas sijalo sonce. 
Zelo se je bala za svojega mladička, da se ne bi prehladil. 

1. TI IN JAZ
Razgrnila je odejo, ki jo je prinesla s seboj, in nanjo položila medvedka. Mali medo je 
sedel čisto pri miru. Ker mu je sonce sijalo naravnost v oči, je moral zamižati. Mama 
je stopila za medvedka. Medo je tačke dvignil visoko v zrak, mama ga je prijela zanje 
ter jih premikala sem ter tja, da bi jih dobro razmigala. Mali medo se ji je popolnoma 
prepustil. Medvedki se je zaradi sonca bleščalo, zato je to počela z zaprtimi očmi. 

2. PRETEGOVANJE
Potem je pomagala malemu medvedku vstati. Svoj hrbet je prislonila na njegovega. 
Ker je mali medo izgubil ravnotežje, se je naslonil nanjo. Mama je stopila narazen, 
pokrčila kolena in se malo nagnila naprej. Mali medo se ji je popolnoma prepustil in 
si odpočil na maminem hrbtu. Mama je skrbno pazila na svojega mladička, da ji ne bi 
padel na tla. Čisto narahlo ga je zibala. Medvedku je bilo zelo prijetno. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Mama medvedka je stopila zraven malega medvedka. Stopila je še tri korake naprej, da 
bi jo mali medo lahko opazoval. Mama je hodila, mali medo pa jo je pri tem posnemal. 
Tako se je mali medo učil hoditi. Zelo dober učenec je bil. Ni rabil veliko vaj in že 
je znal hoditi, zato ga je mama peljala na pravi raziskovalni sprehod. Mali medo je 
bil vedno tri korake za svojo mamo in jo je vedno v vsem posnemal. Ogledovala sta 
si rože, borovnice, jagode, opazovala sta mravlje, tekala okoli dreves, skakala preko 
štorov, plezala po drevesih... Počela sta veliko stvari. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Mama medvedka in mali medo sta se z rameni naslonila drug na drugega. Z rameni sta 
se potiskala drug proti drugemu. Preizkušala je, če so se malemu medvedku že razvile 
mišice. Najprej je preizkusila moč ramen. Ker je bilo to malemu medvedku zelo všeč, 
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sta isto poskusila še z boki. Sedaj je mama želela preizkusiti, če jo mali medo lahko 
s hrbtom premakne v stran. Kar dobro mu je šlo, zato sta se prijela za roke in še tako 
preizkusila svoje moči. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLEZANJE
Mali medo se je utrudil in legel na tla. Njegova mama še ni želela iti domov, zato si je 
izmislila novo igro. Postavila se je v neobičajen položaj, tako da je mali medo lahko 
plezal po njej in jo preskakoval. V tem je zelo užival. 

6. VLEČENJE ZA ROKE
Sedaj pa je mali medo zares postal utrujen. Legel je na tla in svoje utrujene tačke 
umaknil stran, da mu ni bilo vroče. Mama medvedka ga je prijela za roke in vlekla kos 
poti do doma, tako da mu ni bilo treba več hoditi. Tako si je spočil svoje noge. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ker pa je bil mali medo še kar utrujen in še nista prišla do svojega doma, ga je mama 
prijela še za noge in ga v tem položaju vlekla. Pazila je na drevesa in štore ter se jim 
umikala.
 
8. POTISKANJE
Ker še vedno nista prišla domov in se je pri tem utrudila tudi mama, sta oba sedla na tla, 
mama pa je malega meda potiskala z nogami, naslonjena na njegov hrbet, proti domu. 
In končno sta prišla do doma. 

9. IGRA ZAUPANJA
V hiši so ju pričakali njihovi prijatelji. Veliko jih je bilo. Veseli, ker sta se vrnila domov, 
so prijeli najprej malega meda in ga dvignili v zrak. Ker so vedeli, da mu bo to zelo 
všeč, so ga še premikali sem ter tja in pazili, da mali medo ne pade na tla. Vsi medvedki 
so prišli na vrsto in se zelo dobro imeli. 

10. SPROSTITEV
Utrujeni od napornega dne so se ulegli na tla in zaprli utrujene oči. Poslušali so glasbo 
in zaspali. 
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DVA MEDVEDKA KOSMATINCA
Martina Praprotnik
Starost otrok: od 3 let dalje

Nekega zgodnjega pomladnega jutra je medvedek kosmatinec zlezel iz brloga in se 
zagledal v lep sončen dan. Potem se je vrnil v brlog in začel buditi svojega mlajšega 
brata.

1. TI IN JAZ
Medvedek stresa in kroži s sprednjimi tacami malega bratca.

2. PRETEGOVANJE
Ta počasi vstane in starejši bratec si ga naloži na hrbet, da bi ga do konca zbudil.

3 RAZISKOVANJE PROSTORA
Zdaj sta oba medvedka povsem prebujena in se veselita sončnega dne. Mali medvedek 
kosmatinec zelo rad sledi starejšemu bratu. Iz previdnosti hodi dva do tri korake za 
njim ter ponovi vse, kar naredi on. Prispeta na jaso in se začneta veselo igrati. Vse, kar 
naredi starejši brat, mlajši ponovi.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Mlajši medvedek si misli, da bi lahko premagal starejšega, zato se pomerita v naslanjanju 
in potiskanju. Starejši medvedek dovoli, da se izid konča neodločeno.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Nato si večji medvedek izmisli novo igro »Trimček s figurami«. Postavil se bo v smešno 
figuro, mali medvedek pa bo moral splezati čezenj ali ga preskočiti ali pa zlesti pod 
njim. Nekaj časa se igrata, potem pa mlajši bratec postane utrujen in se uleže na tla.
Med igro medvedka čisto pozabita na čas. Iz daljave slišita očeta, ki ju kliče na 
kosilo.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Ker je mlajši bratec utrujen, se medvedek kosmatinec odloči, da mu bo pomagal. Prime 
ga za roke in ga vleče po mehki travi.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Da ne bi pretegnil rok mlajšemu bratu, medvedek kosmatinec prime njegove noge in 
ga vleče naprej.

8. POTISKANJE
Na koncu je tudi sam utrujen, usede se na tla s hrbtom proti bratovemu hrbtu in ga tako 
potiska do doma.
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9. IGRA ZAUPANJA
Ko ju oče zagleda, se navduši nad iznajdljivostjo svojega sina in vsi domači ga skupaj 
dvignejo v zrak. Ko zagledajo mlajšega brata in vidijo, kako žalosten je, dvignejo še 
njega. Medvedka kosmatinca sta zelo srečna.

10. SPROSTITEV
Po kosilu je čas za krajši počitek. Vsi se zleknejo pred brlogom in uživajo v toplem 
dnevu.
Potem vstanejo in gredo na delo.

MEDVED IN ZAJEC NA SPREHODU PO GOZDU
Anita Bizjak
Starost otrok: od 4 let dalje

Medved in zajec sta se nekega dne odločila, da malo bolj podrobno raziščeta gozd, v 
katerem živita.

1. TI IN JAZ 
Toda zajca so bolele rame, zato ga je medved najprej razmigal. Prijel ga je za sprednje 
tace in z njimi krožil na vse strani po zraku. 
»Zdaj je dobro,« je rekel zajec, »ali bi mi razmigal tudi hrbet?«

2. PRETEGOVANJE 
Medved je dvignil zajca na svoj hrbet in ga tako razmigal.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Zdaj sta lahko šla na pot. Med potjo sta raziskala vsak kotiček, ki ga še nista poznala. 
Videla sta veliko novih živali in rastlin. Medved je bil zelo radoveden in je hitro hodil 
naprej, zajček pa mu je sledil.

4. PREIZKUŠANJE MOČI 
Medved je rekel zajcu, naj malo hitreje hodi. Ta pa je rekel, da ne more. Medved ga 
je začel zbadati, da je boljši od njega. To je zajca zelo razjezilo, zato sta se začela 
prepirati. Preizkusila sta, kdo je močnejši.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 
Ko sta se pomirila, sta odšla naprej. Izogniti sta se morala vejam in preskočiti kamenje 
na poti. Medved, ki je bil dobrodušen, je vso pot pomagal zajcu. Tudi čez širok potoček 
sta skočila.
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6. VLEČENJE ZA ROKE
Zajec je začel tarnati, da ne more več hoditi, ker je tako utrujen. Medved se ga je 
usmilil, ga prijel za prednje tačke in ga vlekel proti domu.

7. VLEČENJE ZA NOGE 
 »To je zelo prijetno,« je rekel zajec, »vleci me še za noge, prosim.« In medved ga je 
začel vleči še za noge. 

8. POTISKANJE 
Ker ga ni mogel vleči, se je odločil, da ga bo potiskal. Usedla sta se in medved je 
potiskal zajca. 
»Ti si pravi prijatelj!« je rekel zajec medvedu. 

9. IGRA ZAUPANJA
Ko ga je potisnil do zajčjega brloga, je tam stalo kar nekaj zajcev. Takoj so priskočili 
medvedu na pomoč. Dvignili so zajca in ga položili v posteljo. Tudi medved je bil po 
napornem dnevu utrujen, zato se je ulegel poleg zajčka in tako sta oba zaprla oči …

10. SPROSTITEV
Mirno dihaš. Ob vsakem vdihu napneš določen del telesa, ob izdihu ga sprostiš: stopala, 
prste na nogah, stegna, boke, hrbet, dlani, prste na rokah, cele roke, ramena, obraz, 
čelo, oči …
Prijetno in toplo ti je. Obrneš se tako, da ti postane še udobneje. Zazehaš. Še nekaj časa 
mirno ležiš na postelji. Ko se dovolj sprostiš, odpri oči in se usedi. 

ZELENI IN RUMENI MEDVEDEK
Manuela Mamuzič
Starost otrok: od 3 let dalje

Imamo dva medvedka. Eden je zelene, drugi rumene barve. Odpravita se skozi gozd 
do travnika, kjer je skrit medvedji zaklad. Naredile so ga pridne čebelice in se imenuje 
med.
Otroci so v parih, eden je rumeni, drugi zeleni medvedek. Sledijo navodilom.

1. TI IN JAZ
Medvedka se ne moreta odločiti, po kateri poti bi odšla skozi gozd. Rumeni medvedek 
se na robu gozda usede na tla in dvigne roke. Zeleni medvedek stopi za hrbet rumenega, 
položi svoje dlani na njegove dlani in vodi njegove roke. Rumeni medvedek se lahko 
prepusti vodenju. Oba medvedka mižita. Kako jima je prijetno!
Zdaj se medvedka odločita in sporazumeta, po kateri poti bosta odšla skozi gozd. Zeleni 
medvedek vodi rumenega.
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2. PRETEGOVANJE - DVIGANJE NA HRBET 
Medvedka prideta do velike korenine, toda rumeni medvedek ne more čez njo. Postavita 
se tesno s hrbtom drug ob drugega. Zeleni medvedek se stabilno postavi v razkorak, roke 
malo odroči, počasi upogne kolena in se začne upogibati naprej. Rumeni medvedek sloni 
na njegovem hrbtu in se mu prepusti. Tako je zeleni medvedek pomagal rumenemu, da 
prestopi veliko korenino.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Začneta se igrati in skakati. Zmenita se, da bo zeleni medvedek kazal gibe, hodil po 
prostoru in ga raziskoval, tipal, ogledoval, vohal, lahko bo tekel, se vrtel, skakal, se 
dvigal in spuščal, se usedel, se ulegel, delal bo, kar bo hotel. Rumeni medvedek bo 
stal vzporedno, v diagonali za njim ali povsem za njim in ponavljal vse njegove gibe 
in početje. 
Medvedka sta se naigrala in gresta naprej po poti.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Medvedka zagledata zelo ozek most. Zdaj se morata zmeniti, kateri ga bo prečkal 
prvi. Postavita se drug ob drugega in se dotakneta z rameni ali boki. Z naslanjanjem 
na ramena poskušata odriniti drugega, prav tako storita z boki. Vse to počneta, da 
bi videla, kdo bo prvi prečkal most. Obrneta se hrbtno in se s hrbti upreta drug v 
drugega in skušata premakniti drug drugega. Na koncu se obrneta drug proti drugemu, 
se primeta za roke in drug drugega potiskata. Ker nihče od njiju ne zmaga, se bosta 
morala drugače zmeniti. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Zmenita se, da bosta istočasno prečkala most. Zeleni medvedek se postavi v fantazijsko 
držo, ki omogoča rumenemu medvedku, da gre preko njega, da ga preskoči ali se splazi 
pod njega ali del njegovega telesa, pri tem pa se ga ne sme dotakniti. Potem stopi zeleni 
medvedek malo naprej po mostu in naredi novo figuro. Tako počasi prečkata most in 
se pri tem zabavata.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Rumeni medvedek je že zelo utrujen, zato se uleže na tla in miži. Zeleni medvedek ga 
prime za dlani in ga začne vleči po poti. Vleče ga počasi. Ker je pot vijugasta, mora 
zeleni medvedek tudi vijugati.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Rumeni medvedek bi si želel, da bi ga zeleni medvedek vlekel še kako drugače. Zeleni 
medvedek ga prime za stopala in ga vleče, po poti tudi zavija. 

8. POTISKANJE
Oba medvedka se sedaj usedeta na tla in se naslanjata s hrbtom drug na drugega, ker sta 
močno utrujena. Vendar je zaklad blizu, zato zeleni medvedek pokrči noge v kolenih, 
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rumeni medvedek pa noge stegne. Zeleni medvedek tako potiska rumenega po poti, ta 
pa usmerja premikanje in pazi na ovire na poti.

9. IGRA ZAUPANJA
Medvedka prideta do zaklada in se pošteno najesta. 
Pridejo še drugi medvedki in tudi obilno pokosijo, nato si pomagajo, da bi zadremali. 
Ker so tla zelo nagubana, se odločijo, da ne bodo zadremali na tleh. Vsakega medvedka 
bodo dvignili v zrak in ga malo zanihali.

10. SPROSTITEV 
Ko se vsi medvedki zvrstijo in odpočijejo, jo mahnejo domov. V svojem brlogu se 
udobno namestijo in so čisto tiho. Zaprejo oči in premišljujejo, kaj vse so morali 
premagati, da bi našli zaklad in nove prijatelje. 

VELIKI IN MALI ZAJEC
Ana Urbanč
Starost otrok: od 5 let dalje

Bil je lep pomladni dan. Prvi sončni žarki so pokukali skozi oblake in ptički so veselo 
žvrgoleli. Mali zajec je poklical velikega zajca, da bi šla na sprehod. Rekel mu je, da 
ga bo peljal nekam, kjer ni bil še nikdar. In res sta se odpravila na pot. Med potjo je bil 
mali zajec zelo utrujen, zato se je usedel na tla. 

1. TI IN JAZ
Veliki zajec je dvignil tačke zajčka visoko nad njegovo glavo in počasi z njimi krožil 
sem in tja. Malemu zajcu je bilo zelo prijetno in se mu je popolnoma prepustil. A zajček 
je tarnal še naprej. Bolele so ga tudi noge in hrbet.

2. PRETEGOVANJE – DVIGANJE NA HRBET
Veliki zajec je rekel: »Nič ne skrbi, tudi tukaj ti lahko pomagam. Stopi za moj hrbet, 
nasloni se s svojim hrbtom name, jaz pa te bom nekajkrat dvignil. Tako se boš počutil 
bolje.« In res, zajček si je nekoliko odpočil in je lahko nadaljeval pot. Naenkrat je 
veliki zajec zaslišal šumenje.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Zajčku je rekel, naj skače za njim. Veliki zajec je dvignil svoja velika ušesa, pozorno 
prisluhnil in nadaljeval pot. S tačkami je najprej odrinil en šop trave, nato drugi, tretji 
in tako naprej, dokler ni na njivi zagledal korenja in nekaj ljudi. Mali zajec je seveda 
sledil velikemu zajcu in delal isto kot on.
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4. PREIZKUŠANJE MOČI
Mali zajec je hotel skočiti po korenje, a ga je veliki zajec ustavil. Začela sta se odrivati 
najprej z rokami, nato z boki pa z rameni in nazadnje še z glavami. Potem sta sprevidela, 
da tako prerivanje nikamor ne pelje, ker te potem bolijo roke, boki, ramena in še glava. 
Raje sta se objela in se najedla korenja.
Nato sta nadaljevala pot. Mali zajec se je želel igrati, zato je poskakoval sem in tja.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Veliki zajec se je ulegel na tla in rekel malemu zajcu, naj ga preskoči. Mali zajec se 
je pri tem zelo zabaval. Nato se je veliki zajec postavil na vse štiri in mali zajec se je 
splazil pod njega. 
Nato sta odskakljala naprej po poti. Mali zajec je rekel velikemu: »O, glej, še ena njiva 
s korenjem. Oh, prosim te, samo enega bi vzel.« Veliki zajec pa je dejal: »No, pa naj bo, 
ampak res samo enega. Saj sva že sita.« In res, mali zajec je izpulil eno korenje. 
V tistem trenutku je izza grma stopil lovec in nameril puško v malega zajca. Veliki 
zajec je skočil k malemu zajcu, a je bilo že prepozno. Lovec ga je ranil.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Veliki zajec je prijel malega zajca za prve tačke in ga vlekel nazaj po poti. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ker so ga prve tačke že bolele, ga je vlekel še za zadnje in nadaljeval pot proti domu. 
Doma je veliki zajec malemu obvezal rano in ko ga ni več hudo bolela, mu je prinesel 
slikanico.

8. POTISKANJE
Usedla sta se na tla in se naslonila s hrbtom drug na drugega. Tako sta nekaj časa listala 
po slikanici, potem pa je veliki zajec rekel, da bi se igrala avtomobilčke. Ostala sta sede 
in se s hrbti dotikala. Mali zajec je iztegnil tačke, veliki zajec pa je imel tačke pokrčene 
in je potiskal malega zajca sem in tja.
Potem pa sta slišala trkanje na vratih. Prišli so njuni sorodniki. 

9. IGRA ZAUPANJA
Ko so slišali, kako malo je manjkalo, da bi lovec zajčka ustrelil in kako ga je veliki 
zajec privlekel domov, so veselo zaploskali. Potem pa so ju še dvignili v zrak.

10. POTISKANJE
Ko sta se zvečer spravila spat, sta bila oba dobre volje. Vse se je dobro končalo. Zaprla 
sta oči in zaspala. 
Zjutraj sta se že zgodaj dvignila in odšla na njivo s korenjem, ker sta vedela, da ta lovec 
zjutraj rad poležuje.



47

ZAJČEK IN ZAJČICA
Ina Munih
Starost otrok: od 3 let dalje

V enem tistih velikih gozdov, kjer drevesa rastejo tako visoko, da se skoraj dotikajo 
oblakov, živita zajček in zajčica. Stanujeta v hišici na gozdni jasi, kjer vedno sije sonce 
in cvetijo pisane cvetlice.

1. TI IN JAZ
Zajčka sta se ravnokar prebudila. Zajčica, ki je prava zaspanka, se nikakor ni mogla 
dvigniti iz postelje, zato ji je zajček predramil najprej tačke.

2. PRETEGOVANJE – DVIGANJE NA HRBET
Zajčica tudi tedaj ni mogla vstati, zato ji je zajček predramil še hrbet.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA 
Čez okno sta zajčka slišala žuborenje potočka. Veselo sta se odpravila ven, da bi se 
igrala. Zajček je pogumnejši, zato je šel prvi iskat najprimernejši prostor za igro. Nekaj 
korakov za njim mu je sledila zajčica.

4. PREIZKUŠANJE MOČI 
Zajček se je želel prepričati, ali so močni samo zajčki ali tudi zajčice. Postavil se je kot 
kamen in naročil zajčici, naj ga poskuša najprej odriniti z rameni, potem pa z boki, s 
hrbtom in nazadnje še s tačkami.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Videl je, da tudi zajčica ni kar tako, zato si je izmislil drugo preizkušnjo zanjo.
Ulegel se je, zajčici pa naročil, naj gre preko njega tako, da se ga ne bo dotaknila. Videl 
je, da nima težav, zato se je postavil v drug, težji položaj, tako da je morala zajčica 
zlesti pod njega.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Zajček kar ni mogel verjeti svojim očem, zato je hotel preveriti svojo moč. Zajčica se je 
ulegla na tla in zajček jo je prijel za tačke. Vlekel jo je sem ter tja in bil zelo zadovoljen 
s sabo. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Zajček je opazil, da zajčica zelo uživa, zato jo je prijel še za zadnje tačke in jo vlekel.

8. POTISKANJE
Zajčica je postala zelo utrujena, zato se je usedla na tla. Zajček se je spomnil nečesa 
zabavnega: usedel se je tako, da se je s hrbtom naslonil na njen hrbet in jo tako začel 
porivati.
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9. IGRA ZAUPANJA
Njuno veselje so opazili tudi drugi zajčki in priskakljali k njima. En zajček se je ulegel 
na tla, drugi pa so ga s skupnimi močmi dvignili in zagugali.

10. SPROSTITEV
Zaradi tako naporne igre so bili vsi zajčki in zajčice zelo utrujeni, zato si je vsak poiskal 
udoben kotiček za počitek.
Ulegli so se na hrbet in gledali v nebo in oblake. Ko so si odpočili, so odskakljali 
domov.

ZAJČKA SE UČITA, KAKO PRETENTATI LISICO
Lidija Bonifer
Starost otrok: od 3 let dalje

Pripravljal se je topel pomladni dan. Vse se je že zgodaj zjutraj prebujalo. Sonce se je 
že prikradlo na čisto, modro nebo, živali so tekale naokrog in iskale hrano. Ob robu 
gozda sta se potepala dva razigrana zajčka. Eden je bil siv, drugi bel. Igrala sta se in se 
smejala. 

1. TI IN JAZ
Beli zajček je zamižal, sivi pa se je igral z njegovimi tačkami. Beli zajček je sedel na 
tleh in mižal ter se prepuščal sivemu, ki je njegove tačke vodil. 

2. PRETEGOVANJE – DVIGANJE NA HRBET
Beli zajček je začel tarnati: »Joj, boli me hrbet, močno boli.« Sivemu se je zasmilil in 
je odvrnil: »Stopi ob moj hrbet in se mi prepusti.«
Sivi zajček se je postavil v razkorak, upognil kolena in se začel upogibati naprej, beli 
pa je slonel s hrbtom (če so otroci mlajši s trebuhom) na njegovem hrbtu. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Sivi zajček je rekel belemu: »Pojdi, zajček zdaj z menoj, dovolj je bilo lenarjenja, 
greva se razgledat po travniku. Mogoče srečava lisičko, ki je zvita kot le kaj. Naučil te 
bom, kako se pravilno razgledaš po travniku, da ne naletiš na nevarnosti. Ponavljaj za 
mano. Tisto, kar bom storil jaz, ponovi za mano in nič se ti ne more zgoditi.« In zajček 
je hodil sem in tja, skakal in preskakoval, se oziral na vse strani, ovohaval zrak …

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Sivi zajček je nadaljeval: »Tako, zdaj sva na varnem. Vendar če hočeš prelisičiti lisičko, 
moraš postati močan. Pokazal ti bom, kako postaneš krepak. Za začetek se dotakniva 
z rameni in poskusiva odriniti drug drugega. Ponoviva vajo še z boki. Zdaj pa še s 
hrbtoma. Poskusi me premakniti. Zdaj pa se primiva za roke in se potiskajva sem in 
tja.« In zajčka sta se pridno urila. 
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Sivi zajček je nadaljeval s treningom: »Če hočeva prelisičiti lisičko, moraš postati 
tudi ti prebrisan in še hitrejši. Jaz se bom postavil, kot bi bil ovira, ti pa me poskušaj 
preplezati ali pojdi pod menoj. Naredi kakor hočeš!« 

6. VLEČENJE ZA ROKE
Sivi zajček je rekel: »Vem, da si se že utrudil, zato se ulezi na tla, jaz pa ti bom pretegnil 
prednje tačke in te vlekel po travniku. Tako se bodo tvoje tačke povsem sprostile.« In 
beli zajček je bil zelo zadovoljen. 

7. VLEČENJE ZA NOGE 
»Tudi tvoje zadnje tačke so utrujene, zato kar ostani na tleh, jaz pa ti pretegnem še zadnje 
tačke,« je rekel sivi zajček belemu.

8. POTISKANJE
»Naučiti se moraš tudi izmikati,« je rekel sivi zajec, » in poglej, koliko zajčkov je še na 
travniku. Usedi se na tla in iztegni zadnje tačke ter opazuj druge zajce. Jaz pa te bom 
vozil po travniku, ti pa pazi, da se ne zaletiva v kakšen kamen ali pa v druge živali.« In 
sta se vozila po travniku in beli zajec je pazil, da se nista nikamor zaletela. 

9. IGRA ZAUPANJA
»Zdaj pa se greva igrat z drugimi zajčki,« mu je rekel sivi zajček.
»Dober dan, prijateljčki. Midva bi se zelo rada igrala z vami. Igrajmo se igrico Sladke 
sanje. Kateri zajček bi rad prvi zaspal?«
Takoj se je javil beli zajček.
»Ulezi se na tla, zamiži in sladko sanjaj. Z drugimi zajčki te bomo dvignili, malo 
pozibali in odpeljali v svet sanj. Pri tem bomo seveda pazili, da te ne spustimo.« 

10. SPROSTITEV
Sivi zajček je rekel: »Bliža se noč in zelo toplo je še, zato bomo danes spali kar na 
travniku. Vsi zajčki se bomo ulegli na hrbet in zaprli oči.
Mirno dihamo, ob vsakem vdihu napnemo del telesa, ob izdihu pa ga sprostimo. 
Najprej stopala, prste na nogah, meča, stegna, ritka, hrbet, prsni koš, dlani, prste na 
rokah, celo roko, ramena, obraz, vrat, čelo in na koncu še oči. Ko pa se zjutraj pokaže 
sonce, se bomo igrali naprej.«
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ZAJČEK MIKI IN ZAJČICA ZVONČICA
Špela Marolt
Starost otrok: od 4 let dalje

1. TI IN JAZ
Zajčka sta na polju in si ogrevata roke za tekmovanje v teku. Zvončica se usede na tla, 
Miki pa stoji za njenim hrbtom. Primeta se za roke in si jih ogrevata. To delata, da ne 
bi med tekmo prišlo do kakršnih poškodb.

2. PRETEGOVANJE
Zajčka si morata ogreti še hrbtne mišice. Postavita se s hrbtoma drug ob drugega, se 
objameta s komolci in Miki dvigne Zvončico na hrbet. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Miki se odloči, da bo raziskal teren, po katerem bosta tekla na tekmovanju. Zvončica 
ponavlja gibe za Mikijem, torej kakor Miki premakne roko, nogo in ostale dele telesa, 
tako tudi Zajčica ponovi za njim.

4. PREIZKUŠANJE MOČI 
Mikiju to ni všeč, zato se pričneta prepirati. Zajčka se ne tepeta z rokami in se ne 
vlečeta za dlako, preprosto rineta drug v drugega. Najprej potiskata drug drugega z 
ramo, nato z boki in še s hrbtom. Obrneta se še drug proti drugemu, se primeta za roke 
ter se potiskata. Uporabita vso moč, ki jo še imata.

5. PRESKAKOVANJE OVIR 
Ker imata še nekaj časa do začetka tekmovanja, se odločita, da prepir in kreganje ni 
primerno vedenje med prijateljema. Odločita se, da se bosta raje igrala. Miki se uleže 
na tla, Zvončica pa ga mora preskočiti. To nekajkrat ponovita. Nato se Miki uleže na 
tla in se postavi v tak položaj, da se Zvončica lahko splazi pod delom telesa. Tudi to 
ponovita nekajkrat.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Kmalu ta igra postane dolgočasna, zato začne Miki vleči za roke Zvončico po travniku. 
Zvončica zelo uživa.

7. VLEČENJE ZA NOGE
»Poskusi me vleči še za noge!« reče Zvončica. To tudi preizkusita. Ta igra jima je 
posebno všeč, saj sta si jo sama izmislila.

8. POTISKANJE
Naznanijo pričetek tekme, vendar sta Miki in Zvončica že utrujena od prepiranja in iger, 
ki sta se jih igrala. Preveč energije sta porabila in na tekmovanju se ne bi dobro odrezala. 
Skupaj sta se odločila, da se raje odpeljeta domov. Usedeta se v avto in se odpeljeta. 
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Toda zajčka imata poseben avto, saj Miki potiska z nogami Zajčico do doma.

9. IGRA ZAUPANJA
Ko prispeta domov, sta prav dobre volje. Povabita še ostale zajčke in gredo se še eno 
igro, in sicer dvigovanje zajca. V tej igri se zvrstijo vsi.

10. SPROSTITEV
Po igri sta bila zelo lačna, zato vzameta vsak korenje in se najesta. Sedaj sta želodčka 
polna, mišice so utrujene in zajčka se odločita, da si odpočijeta. Uležeta se na blazino 
in zamižita. Med spanjem sanjata o tekmovanju, ki se ga bosta udeležila naslednjič, saj 
bo še veliko takih priložnosti. 

ZAJČKA SKOKEC IN FLOKEC
Janja Anžlin
Starost otrok: od 5 let dalje

Dva zajčka, Skokec in Flokec, sta se potepala po gozdu. Ker jima je postalo dolgčas, 
sta se odločila, da se bosta lovila. Prvi je lovil Skokec. Vsa vesela sta se lovila med 
grmovjem. Kar naenkrat se je Flokec zakotalil po tleh. »Joj, s sprednjo tačko sem se 
spotaknil ob ta kamen. Joj, kako boli!« »Ah, saj vem, da ni tako hudo. Daj, da ti jo 
zmasiram,« je rekel Skokec.

1. TI IN JAZ
Skokec je dvignil Flokčeve tačke visoko v zrak in začel počasi krožiti v vse smeri.

2. PRETEGOVANJE
 »Kako prijetno,« je rekel Flokec. Nato ga je še vprašal: »Ali mi lahko še malo hrbet 
pretegneš?« »Seveda,« mu je odgovoril Skokec.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Krenila sta naprej. Ker Flokec ni želel še enkrat pasti, se je odločil, da bo zelo počasi 
skakal za Skokcem in ne bo več tekel pred njim. Sledil mu je na vsakem koraku.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Skokcu ponavljanje ni bilo všeč, zato se je zelo razjezil. »Nehaj,« je rekel večkrat. Ker 
pa to vseeno ni bilo dovolj, ga je Skokec kasneje napadel. Začela sta se odrivati, najprej 
z rameni, potem pa še s hrbtoma, boki in tačkami.
Zmagovalca ni bilo, ker sta se začela smejati.
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Naveličala sta se prepiranja in odrivanja, zato sta si podala roke in odšla počasi naprej. 
Priskakljala sta do strašno temačnega gozda. Bil je poln ogromnih dreves z zelo velikimi 
koreninami. »Poglej, tu bova lahko zares razmigala najine tačke,« je dejal Skokec. 
Skakala sta nad koreninami in pod njimi.
 
6. VLEČENJE ZA ROKE
Kar naenkrat se je pred njima prikazal ogromen rjav medved. Prvi ga je zagledal Flokec 
in omedlel zaradi strahu. Skokec je hitro priskočil na pomoč. Prijel ga je za sprednje 
tačke in ga odvlekel stran.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ker je bilo povsod ogromno korenin in se jim je moral umikati, se je hitro utrudil. 
Malce se je spočil, nato ga je prijel za zadnje tačke in odvlekel naprej.

8. POTISKANJE
Ko sta prišla do konca temačnega gozda, sta se usedla s hrbtoma drug proti drugemu. 
Skokec je začel potiskati Flokca naprej, tako da se je odrival s tačkami. Flokca je varno 
pripeljal do domačega brloga.

9. IGRA ZAUPANJA
Doma ga je vsa družina dvignila in dala v posteljo.

10. SPROSTITEV
Skokec je še na hitro povedal, kaj sta doživela, potem pa tudi sam padel v posteljo. 
Mami je naročil, naj ga jutri ob vzhodu sonca zbudi. Oh, kaj vse mora še raziskati! 
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LISIČKA IN ZAJČEK
Urša Zajc
Starost otrok: od 5 let dalje

Lepega sončnega dne se na gozdni jasi srečata zajček in lisička. Ker sta osamljena, se 
dogovorita, da bosta pot nadaljevala skupaj. Tako se podata dogodivščinam naproti.

1. TI IN JAZ
Kmalu zajček postane utrujen. Lisička mu zato predlaga, da se usede na tla in se spočije. 
Reče mu: »Dvigni tačke in zamiži, da se boš lažje spočil,« sama pa svoje tačke položi 
na njegove in z njimi kroži, zraven pa tudi miži.
Ko se zajček spočije, se odpravita naprej.

2. PRETEGOVANJE
Prideta do travnika, kjer je veliko možnosti za igro. Zajček predlaga, da se igrata igrico 
»pretegovanje«. Tako se naslonita drug drugemu na hrbet, lisička se postavi v razkorak, 
počasi upogne kolena in se začne upogibati naprej, zajček pa sloni na njenem hrbtu in 
se prepusti. Ko se zajček dodobra pretegne, se odpravita naprej.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Lisička in zajček veselo hodita po travniku, ko lisička zajčka prehiti in mu reče: »Zajček, 
igrajva se, da sva raziskovalca. Jaz bom hodila pred tabo, ti pa mi sledi, kamorkoli bom 
stopila.« Zajček se z lisičko strinja in skupaj raziskujeta prostor, in sicer lisička pred 
zajčkom.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Ko dodobra raziščeta prostor, se lisička in zajček odpravita naprej. Med hojo opazujeta 
cvetlice, metulje in čebele, ko se zajček spomni, da bi lahko preizkušala moči. Lisička je 
takoj za to, da bi se igrala to igrico, zato ji zajček razloži pravila: »Najprej se postaviva 
drug ob drugega in se dotakneva z rameni ali boki. Z naslanjanjem na ramena poskušava 
odriniti drugega. Nato se s hrbtoma upreva drug v drugega in se skušava premakniti. 
Sedaj se obrneva drug proti drugemu, se primeva za roke in potiskava drug drugega.«
Lisički je bila ta igra zelo všeč. Kar nekaj časa sta se jo igrala. Potem sta šla naprej.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Kmalu prideta do gozdička. Za trenutek prisluhneta živalim. Ko ugotovita, da slišita 
samo ptice, stopita naprej. Tokrat lisička predlaga, da bi malo preskakovala ovire in se 
plazila. Uleže se na tla, naredi most, zajčku pa reče, naj se splazi pod njo, tako da se je 
ne bo dotaknil. Nato se lisička uleže na tla, zajček pa jo mora preskočiti, ne da bi se je 
dotaknil. Zatem lisička še vedno leži, dvigne samo eno nogo in zajček se mora splaziti 
pod njo. Nato lisička dvigne drugo nogo in zajček se splazi še pod drugo nogo.
Ko končata z igro, se gresta raziskovat gozdiček.
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6. VLEČENJE ZA ROKE
Kmalu postaneta utrujena, zato se odločita, da zapustita gozdiček in poiščeta raje 
otroško igrišče, kjer se bosta lahko spočila na kakšni klopici. Kmalu prideta do igrišča. 
Ob pogledu na peskovnik pozabita na utrujenost in stečeta tja. Lisička dobi odlično 
idejo. »Zajček, daj, ulezi se na hrbet in zapri oči, jaz pa te bom za roke vlekla po mivki 
in tako naredila lepe vzorce.« Zajčku se ideja zdi odlična, zato jo tudi izvedeta. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Pri tej igri zajček dobi še eno idejo. Lisički reče, da ga lahko vleče tudi za noge in na 
tako riše vzorce po mivki. Lisička to z veseljem poskusi. Kako lepi vzorci nastajajo! 
Zajček pri tem zapre oči in se prepusti lisički.

8. POTISKANJE
Ko končata z risanjem na mivko, se odpravita na ogled igrišča. Kakšna igrala imajo 
otroci tukaj! Lisički igre z zajčkom še ni dovolj, zato predlaga še eno igro. Usedeta 
se na tla, naslonita se s hrbtoma, lisička pa potiska zajčka, tako da najprej skrči noge, 
potem jih iztegne in se s tem odrine od tal.

9. IGRA ZAUPANJA
Preskočimo.

10. SPROSTITEV
Ko končata to igro, postaneta zelo utrujena. Dogovorita se, da gresta vsak na svoj dom 
in da se naslednji dan spet podata novim dogodivščinam naproti. 
Ko prideta domov, se uležeta na svojo posteljo, zapreta oči in se sprostita. Mirno 
dihata. Ob vsakem vdihu napneta del telesa in ga ob izdihu sprostita. Najprej napneta in 
sprostita stopala, nato prste na nogah, potem ritko, hrbet, roke in glavo.

ČRNI MAČEK MURI IN BELA MUCA MACA
Tina Jemec
Starost otrok: od 2 let dalje

Pripomočki: 
- knjiga avtorja Kajetana Koviča Maček Muri (najprej preberemo zgodbico, če 

je otroci še ne poznajo, nato pa na to temo navežemo vaje zaupanja),
- avdiokaseta s pesmimi iz knjige Maček Muri,
- črni in beli trakovi, ki jih zavežemo otrokom okoli roke, da si lažje zapomnijo, 

kdo je črni maček Muri in kdo bela muca Maca.

V Mačjem mestu sta na Mačji ulici živela črni maček Muri in bela muca Maca. Zjutraj 
sta zelo rada dolgo spala. Spala sta toliko časa, dokler ju ni prebudila budilka. Prvi 
je vstal črni maček Muri. »Vstani bela muca Maca,« je rekel Muri. »Danes greva v 
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mesto.« »Joj, ne še. Tako sem še zaspana,« je rekla bela muca Maca, ki je bila prava 
zaspanka. Nikoli ni rada zgodaj vstala. »Pohiteti morava,« ji je rekel črni maček Muri. 
»Pomagal ti bom, da se boš prebudila.«

1. TI IN JAZ
Črni maček Muri je prijel tačke bele muce Mace in jih nežno predramil, da bi se v 
mestu lahko igrala.

2. PRETEGOVANJE
Črni maček Muri je predramil tudi njen hrbet, da bo lahko v Mačjem mestu plavala, se 
kotalila in skakala.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
»Zdaj sem popolnoma budna,« je rekla bela muca Maca. »Potem se lahko odpraviva v 
mesto,« je rekel črni maček Muri. Črni maček Muri je po ovinkasti cesti hodil spredaj, 
bela muca Maca mu je sledila. Črni maček Muri se je kotalil, skakal in hodil po cesti, 
bela muca Maca pa je vse delala tako kot maček Muri.
(Pri tej vaji lahko uporabimo pesem Maček Muri ali Sprehod z avdiokasete Maček 
Muri.)

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Mucka sta prišla do trga v Mačjem mestu. Tam sta videla veliko otrok, ki so se igrali in 
ugotavljali, kdo je močnejši. »Kdo od naju je močnejši?« je vprašala bela muca Maca. 
»Jaz sem močnejši!« je rekel črni maček Muri. »No, pa poglejva, če je to res.« Odrivala 
sta se s hrbtoma, z boki, z ritkama in z rokami. Čez nekaj časa sta ugotovila, da sta oba 
enako močna.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
 »Jaz grem plavat,« je rekla muca Maca in zaplavala pod mostom (otroci, ki so mački 
Muriji, razkoračijo noge, da naredijo most, pod katerim splava muca Maca). Plazi se 
tudi pod streho. Mački Muriji naredijo streho, tako da se opirajo na prste na nogah in 
rokah, ritko dvignejo visoko v zrak (glej položaj pri 5. obredu Tibetančkov), muca 
Maca pa se plazi pod njo. Črni maček Muri se uleže na tla, bela muca Maca ga prestopi 
ali preskoči.

6. VLEČENJE ZA ROKE
 »Joj, kako sem postala utrujena,« reče bela muca Maca. »Pa pojdiva domov,« reče črni 
maček Muri. »Saj bi rada šla domov, ampak moje tačke so tako zelo utrujene.« »Ti bom 
jaz pomagal,« reče črni maček Muri, jo prime za tačke in jo počasi vleče proti domu.

7. VLEČENJE ZA NOGE
 »Zdaj me pa noge bolijo,« potarna bela muca Maca. »Nič hudega, ti bom jaz pomagal,« 
reče črni maček Muri, jo prime za noge in jo počasi vleče proti domu.
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8. POTISKANJE
Bela muca Maca že skoraj spi, tako je utrujena. Črni maček Muri jo s hrbtom potisne 
do tople postelje.
 
9. IGRA ZAUPANJA
Zdaj pokliče še sosedove muce, da mu pomagajo položiti spečo Maco v posteljo. Skupaj 
jo dvignejo in položijo v posteljo. Maček Muri jo pokrije z odejo. Bela muca Maca že 
sanja mačje sanje.

10. SPROSTITEV
Tudi črni maček Muri je utrujen. Zleze v toplo posteljo, se pokrije in tudi sam sanja 
mačje sanje.
(Pri tej vaji lahko uporabimo pesem Uspavanka iz avdiokasete Maček Muri.)

TOM IN JERRY
Jožica Žitnik
Starost otrok: od 5 let dalje

Tom in Jerry sta bila zelo dobra prijatelja. Vse stvari sta počela skupaj, čeprav sta bila 
mačka in miš. Ljudje smo namreč trdno prepričani, da mačke sovražijo miši. Tako sta 
tudi danes tičala skupaj. Odločila sta se za sprehod okrog jezera blizu hiše. Jerry je 
izredno majhen in se je zato zelo hitro utrudil. Od same utrujenosti se je usedel na tla 
in ni želel nadaljevati poti.

1. TI IN JAZ
Tom je dvignil Jerryjeve roke visoko nad njegovo glavo in začel zelo počasi krožiti z 
rokami v vse smeri. Jerry se mu je popolnoma prepustil in užival. Da pa je bil užitek še 
večji, je Jerry zaprl oči in v čisti tišini poslušal ptičje petje in žuborenje vode.

2. PRETEGOVANJE
Čez čas je Jerry dejal: »Hvala, Tom! Sedaj je že veliko bolje in lahko nadaljujeva pot.« 
A ko je Jerry vstal, je začutil bolečino v hrbtu. Ni se mogel več zravnati. Takrat je Tom 
dejal: »Nič hudega. Poznam rešitev. Stopi tesno za moj hrbet in se me primi za roke, 
jaz pa se bom postavil v razkorak, upognil kolena in se začel upogibati naprej. Ti boš 
ležal na mojem hrbtu in se mi popolnoma prepustil.«

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Jerry se je sedaj po Tomovi zaslugi počutil veliko bolje. Krenila sta naprej po poti. 
Jerry je stopal tesno za Tomom, da se ne bi izgubil. Tom je med potjo nabiral rožice, 
pobiral kamenčke in jih metal v vodo, Jerry pa ga je posnemal in počel vse stvari tako 
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kot on. Vijugasta pot ju je pripeljala do neznanega kraja. Na zeleni planoti sta zagledala 
hišo s čudovitim vrtom, na katerem so rastle pisane rože. Odpravila sta se do hiše. Tom 
je povohal rože, Jerry pa ga je iz same radovednosti posnemal.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Hodila sta po cvetličnem vrtu in občudovala pisane rože. Tedaj se je Tom zaradi svoje 
nepazljivosti zaletel v Jerryja. Tako sta se spomnila na čase, ko sta se igrala igro »Kdo 
je močnejši«. Najprej sta drug drugega poskušala odriniti z naslanjanjem na ramena, 
nato s potiskanjem bokov. Ker nihče ni hotel popustiti, sta se s hrbtoma uprla drug v 
drugega in poskušala premakniti nasprotnika. Na koncu sta se spopadla še z rokami. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Tako sta se preizkušala v moči in prišla za hišo, kjer sta zagledala otroška igrala. A na 
vrtu niso bila samo igrala, bile so tudi različne ovire. Začela sta preskakovati ovire. Na 
koncu sta se že plazila pod ovirami.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Tako dolgo sta se igrala, da sploh nista opazila, da se je sonce že poslavljalo in se 
odpravljalo za gore. Odpravila sta se proti domu, ki ni bil tako blizu. Nekaj časa sta 
hodila in čez čas je Jerry potožil, da je tako zelo utrujen, da ne more nadaljevati poti. 
Ulegel se v travo in ni hotel več vstati. Tomu ni preostalo nič drugega kot to, da je 
Jerryija prijel za roke in ga začel vleči proti domu. Pot je bila vijugasta in moral se je 
ogniti številnim oviram.
 
7. VLEČENJE ZA NOGE
Čez nekaj časa so Jerryija začele boleti roke, zato je predlagal Tomu, naj ga vleče še 
za noge. Tako ga je Tom prijel za noge in ga vlekel proti domu. Moral se je izogniti 
številnim oviram, da se ne bi zaletela in poškodovala.

8. POTISKANJE 
A Tom se je kmalu tudi sam utrudil. Zelo dolgo je vlekel Jerryija domov. Zamislil si je 
še drugo igro. Usedla bi se s hrbtoma skupaj in tako bi Tom potiskal Jerryja domov.

9. IGRA ZAUPANJA
Preskočimo.

10. SPROSTITEV
Ko sta prišla do doma, sta bila zaradi današnjega dne zelo utrujena. Ulegla sta se v 
svoji postelji, zaprla oči in se predala svetu sanj. Sanjalo se jima je, kako sta se lovila 
po zelenem travniku in kako sta se igrala igro »Kdo je močnejši«.
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MUCA IN KUŽEK
Maruša Vrečko
Starost otrok: od 3 let dalje

Vrsti red vaj je zamenjan, kar pa ne vpliva na namen zaposlitve.

V hišici na robu mesta je živel kužek. Tako kot vsak dan se je tudi danes odpravil na 
sprehod skozi gozd do potočka. Tam se je vedno ustavil in popil nekaj požirkov bistre 
vode.
Ko se je približeval potočku, je v njem zagledal malo muco, ki se je utapljala, ker ni 
znala plavati.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Da bi jo rešil, je stopil na breg, muco prijel za zadnje tačke in jo izvlekel iz potočka. 
Odvlekel jo je daleč stran, da ne bi še enkrat padla vanj.

2. PRETEGOVANJE 
Ko je opazil, da muca ne diha, jo je dvignil na hrbet, da bi spravil iz nje vso vodo, ki ji 
je prišla v usta, ko se je utapljala.
Muca je začela dihati. Ko je odprla oči, je prestrašeno pogledala kužka. Ta jo je takoj 
pomiril in ji povedal, da jo je rešil iz potočka, da se ne bi utopila. 
Muca kar ni morala verjeti svojim očem. Kužek ji je rešil življenje! Ko se je hotela 
postaviti na tačke, je padla na tla. Kužek je videl, da je izgubila veliko moči, ko se je 
borila z vodo.

1. TI IN JAZ 
Prijel jo je za sprednje tačke, jih dvignil nad njeno glavo in jih nežno razgibal.
Muca se je takoj bolje počutila. Kužku je zaupala, da nima doma. Ta se je nasmejal in 
ji rekel, da je njegova hišica dovolj velika za oba. 

4. RAZISKOVANJE PROSTORA
Prijel jo je za tačko in skupaj sta se odpravila proti hišici. Pot je bila zelo vijugasta. Ker 
je bila muca zelo majhna, ni mogla dolgo hoditi.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Kužek jo je prijel za sprednje tačke in jo odvlekel do hišice.

8. POTISKANJE 
Ko sta prispela, jo je s hrbtom potisnil v topli kotiček in tu je sladko zaspala.
Tako kužek ni več živel sam. Vsak dan sta z muco hodila na sprehode in se igrala. 
Postala sta najboljša prijatelja.
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9. IGRA ZAUPANJA
Preskočimo.

10. SPROSTITEV
Zvečer sta se oba utrujena zvila v klobčič in zaspala. Zjutraj ju je čakal nov dan.

DVA MALA LEVČKA
Barbara Blažič
Starost otrok: od 4 let dalje

Mala levčka, Simba in Nala, se v toplem brlogu prebujata. Prvi se prebudi Simba in 
pomoli smrček iz varnega zavetja. Zunaj je sončen dan. Brž pohiti, da bi to povedal 
Nali, a Nala še spi.

1. TI IN JAZ
Simba predrami njene tačke …

2. PRETEGOVANJE
Predrami tudi njen hrbet.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Nala se končno zbudi in Simba jo popelje na gozdno jaso, posuto z rožicami. Nala je 
še vedno zaspana, zato ji Simba ponudi v oporo svoj rep, da se ga oprime. Hodita po 
jasi in ovohavata rožice.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Naenkrat se Nala zapodi v Simbo, se nanj naslanja, ga potiska in odriva. Oba se zabavata 
v levji igri, kjer preizkušata svoje moči.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Raziščeta vse kotičke. Plazita se pod vejami, preskakujeta grmičke in se skrivata v 
visoki travi.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Vroče postaja. Nala je zelo utrujena, njeno telo je negibno in njene tačke so težke. 
Simba jo vleče za roke po travniku med rožicami …

7. VLEČENJE ZA NOGE
Simba vleče Nalo še za zadnje tačke. Privleče jo do bližnjega košatega drevesa, ki daje 
obilo sence.
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8. POTISKANJE
S hrbtom se stisne k njej. Malo se še potiskata s hrbtoma, da bi se udobno namestila. 
Kako prijeten počitek je v senci! Gledata v krošnjo in si mislita, kako bi bilo lepo, 
splezati gor in ležati med vejami z listi, a sta še premajhna za plezanje na drevo.

9. IGRA ZAUPANJA.
K drevesu pride nekaj mladih žiraf. Simba in Nala jih prosita, naj ju dvignejo in položijo 
v krošnjo drevesa. Žirafe ju dvignejo, a ko naj bi ju odložile na veje, se levčka premislita 
in prosita, naj ju položijo nazaj na tla, saj sama ne bi znala zlesti dol.

10. SPROSTITEV
Žirafe odidejo, levčka odhitita domov. Doma se udobno namestita in
sladko zadremljeta.

DVE MIŠKI
Jasmina Čekada
Starost otrok: od 4 let dalje

1. TI IN JAZ
Nekoč sta živeli dve miški. Nekega jutra se je velika miška prva zbudila. Bilo ji je 
dolgčas, ker je njena sestrica še spala, zato jo je začela zbujati. Stopila je k njenemu 
vzglavniku, jo prijela za roke in jih začela premikati. Mali miški to najprej ni bilo všeč, 
zato se je malce upirala, potem pa se povsem prepustila. 

2. PRETEGOVANJE
Mala miška kar ni hotela vstati, zato si jo je velika miška dala na hrbet in jo dvigovala 
od tal. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA 
Mala miška se je zbudila in postala dobre volje. Velika miška je začela raziskovati 
prostor, ga tipala, ogledovala, vohala, tekala po njem, se vrtela, skakala, se dvigala... 
Delala je vse, kar si je v tistem trenutku izmislila. Mala miška ji je navdušeno sledila 
in ponavljala vse gibe. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI 
Miški sta se začeli pogovarjati, katero igro se bosta šli igrat. Vsaka si je močno želela, 
da bi se igrala svojo igro. Ker se nista uspeli dogovoriti, sta sklenili, da bosta pomerili 
svoje moči. Močnejša miška bi potem lahko predlagala svojo igro. Moč sta merili z 
ramami, z boki, s hrbtoma in nazadnje še z rokami. Obe sta bili enako močni.
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 
Odločili sta se, da bo večja miška razložila pravila svoje igre. Ena se mora postaviti v 
čimbolj nenavadno držo. Ta drža mora omogočati drugi miški, da gre preko nje, da jo 
lahko preskoči ali pa se splazi pod njo. 

6. VLEČENJE ZA ROKE 
Mali miški se ni več dalo igrati, zato se je ulegla na tla in bila negibna, velika miška pa 
se je želela še igrati. Da bi jo pripravila do igre, jo je začela vleči za roke. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Mali miški še vedno ni bilo do igre. Zato je velika miška poizkusila z vlečenjem za 
noge. Mala miška pa je kar mižala in se ji prepustila. Končno je bila spet pripravljena 
za igro. 

8. POTISKANJE 
Velika miška je predlagala novo igro. Tako sta se začeli igrati avtomobile. Usedli sta 
se tako, da sta se s hrbtoma dotikali. Velika miška je potiskala malo vsepovsod; ta je 
upirala noge v tla in jih nato stegnila.
Miški sta morali paziti, da ni prihajalo do prometnih nesreč, saj se je tam igralo veliko 
mišk. 

9. IGRA ZAUPANJA
Nato je velika miška imela nov predlog. Razdelile se bodo v skupine po osem mišk. 
Sedem mišk bo dvignilo eno miško in jo malo zazibalo. Potem pa bodo prišle na vrsto 
za zibanje vse miške v skupini.

10. SPROSTITEV
Po tako imenitnih igrah so se morale vse miške spočiti, zato so ob vsakem vdihu napele 
del telesa in ga sprostile. Najprej stopala, nato prste na nogah, meča, stegna, ritko, 
hrbet, prsni koš, dlani, prste na rokah, cele roke, ramena, obraz, vrat, čelo in na koncu 
še oči. Skozi okno je sijalo toplo pomladno sonce in miške so neskončno uživale.
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MIŠKOLIN IN MIŠA
Manca Taler
Starost otrok: od 4 let dalje

Glavna lika zgodbe sta povzeta po pravljici Josipa Ribičiča Miškolin.

Miškolin in njegova mlajša sestra Miša sta bila sama doma. Bila sta lačna in Miškolin 
se je odločil, da gresta ven iz mišje luknje raziskovat svet in si poiskat kaj za pod zob. 

1. TI IN JAZ
Ker je Miša nosila svojega medvedka v rokah, so jo te začele od utrujenosti boleti. 
Sedla se je na tla in ni hotela iti dalje.
Miškolin je dvignil Mišine roke visoko nad njeno glavo in začel počasi krožiti z rokami 
v vse smeri. Miša se mu je povsem prepustila.

2. PRETEGOVANJE
Miša je čez čas rekla: »Ah, je že bolje, ampak hrbet me še vedno boli. Ne morem se 
zravnati.«
Miškolin ji je odgovoril: »Nič hudega. Poznam rešitev. Stopi tesno za moj hrbet in se 
me primi za roke, jaz se bom postavil v razkorak, upognil kolena in se začel upogibati 
naprej. Ti boš ležala na mojem hrbtu in se mi popolnoma prepustila.«

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Miša se je zdaj počutila bolje. Hodila sta po hodniku in zavila v veliko kuhinjo. Miša je 
stopala tesno za Miškolinom, ker jo je bilo malo strah velikega in neznanega prostora. 
Po kuhinji sta vijugala sem in tja med ogromnimi omarami, stoli in veliko mizo. V kotu 
kuhinje sta zagledala krožnik z mlekom. Napotila sta se proti krožniku, kar naenkrat pa 
sta zaslišala neke čudne glasove.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Miškolin se je ustrašil, da je mleko zastrupljeno in je nastavljeno miškam. Odločno 
je se je postavil pred krožnik in ni dovolil Miši, da bi pila iz njega. Začela sta se 
odrivati. Najprej sta drug drugega poskušala izriniti z naslanjanjem na ramena, nato s 
potiskanjem bokov. Ker nihče ni hotel popustiti, sta se s hrbti uprla drug v drugega in 
poskušala premakniti nasprotnika. Na koncu sta se spopadla še z rokami.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
V kuhinjo je prišla gospodinja. Zelo se je ustrašila mišk, zato ju je zaprla v kletko. 
Takoj ko je gospodinja odšla iz kuhinje, sta miški poskušali pobegniti. Miškolin je 
rekel Miši: »Ker je kletka tako tesna in majhna, se bom jaz postavil tako, da se boš ti 
lahko splazila pod mano. Pogledala boš, ali se da kaj odpreti, ali pa boš zlezla čez mene 
in pogledala, če je tam kak izhod.«
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6. VLEČENJE ZA ROKE
Miša je našla izhod. Zavpila je: »Hura! Uspelo nama je.« V tistem trenutku je na steni 
zagledala ogromno sliko mačka. Tako se je ustrašila, da se je ulegla na tla, zaprla oči 
in rekla Miškolinu, da nikoli več ne odpre oči in se ne premakne z mesta. Miškolin ni 
vedel, kaj naj stori, zato je prijel Mišo za roke in jo začel vleči iz kuhinje. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Postal je utrujen in pomislil je, da bo mogoče lažje, če Mišo prime za noge in jo vleče 
do mišje luknje. 
Miša je počasi odprla oči in ugotovila, da ni nikjer več grozne slike. 

8. POTISKANJE
Na hodniku sta našla velik kos sira. Zelo sta se razveselila. Toda sir je bil pretežak za 
Mišo, da bi ga skupaj z Miškolinom nosila. Miškolin, ki je bil močan, se je odločil, da 
bo sir potiskal. Miši je rekel: »Miša, usedi se na tla in primi v naročje kos sira. Jaz se ti 
bom usedel za hrbet in te potiskal do doma. Ti pa pazi, da se ne bova kam zaletela.«
In tako sta Miškolin in Miša srečno prispela do mišje luknje. Šla sta v svojo majhno 
mišjo kuhinjo in narezala sir na majhne koščke. Do sitega sta se najedla. Ugotovila sta, 
da sta skupaj lažje premagala vse težave, kot bi jih en sam.

9. IGRA ZAUPANJA
Preskočimo.

10. SPROSTITEV
Ulegla sta se vsak na svoje ležišče, zaprla oči in počasi zaspala.
Drugo jutro sta skupaj vstala.
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MIŠKA, MIŠKOLIN IN ZOBEK
Katja Selevšek
Starost otrok: od 4 let dalje

Miška in Miškolin sta dobila nalogo, da morata po zobek k deklici Maji. Toda oba je 
bilo zelo strah, kajti Maja je imela velikega mačka.

1. TI IN JAZ
Miško in Miškolina je sredi noči zbudila budilka. Morala sta na pot. Miška se je zelo 
težko zbudila. Bila je še zelo zaspana. Miškolin jo je prijel za roke in z njimi zaokrožil 
po zraku, da bi se lažje zbudila. Miška je bila zelo zadovoljna s takim zbujanjem in je 
pobožala Miškolina po tački.

2. PRETEGOVANJE
Miška je vstala in prosila Miškolina, če se lahko še malo nasloni nanj in si pretegne 
hrbet. Miškolin ji je seveda dovolil. dal si jo je na hrbet in naredil nekaj korakov.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Miška je bila pripravljena na pot. Vzela sta darilci in šla. Miškolin je šel prvi, za njim 
pa Miška. Odšla sta po skrivnem rovu, po stopnicah, ob vlažni kletni steni, pod mizo in 
skozi vrata, pa ob hišah do kletnega okna Majinega doma, tam pa v hišo in čisto potiho 
do Majine sobe. Ozirala sta se sem in tja, če se ne skriva kje Majin maček. Bilo ju je 
zelo strah. Miškolin je hotel takoj splezati na nočno omarico, kjer ju je čakal zobek.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Miška mu od strahu ni mogla pomagati. Miškolin se je razjezil in začela sta se odrivati. 
Porivala sta se z boki, rameni, hrbtoma in rokami. Uvidela sta, da zmagovalca ne bo, 
maček pa se lahko tudi prikaže, še preden prideta do zobka.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Potem sta zagledala velike mačje oči. Zelo sta se ustrašila. Miškolin je padel na kolena 
in Miška ga je preskočila. Nato jo je Miškolin prehitel, a se je spet spotaknil zaradi 
prevelike hitrosti. Miška je zlezla pod njega in se skrila v luknjico v zidu. Miškolin 
je prišel takoj za njo. Maček je renčal (oglašajo se otroci – gledalci). Potem je Maja 
prižgala luč in spodila mačka: »A boš šel spat v svojo košaro, ti mačkon ti!« (To lahko 
pove pripovedovalec s spremenjenim glasom.) In maček jo je odkuril iz sobe in pri tem 
še vedno renčal (otroci -.gledalci se oglašajo).
Miška in Miškolin sta si oddahnila. Maja je ugasnila luč, miški sta za minutko ostali 
čisto pri miru, da bi Maja zaspala.
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6. VLEČENJE ZA ROKE
Zdaj sta se morala spraviti na posteljo, od tam pa na nočno omarico. Ker Miški ni šlo, 
jo je Miškolin prijel za roke in jo zvlekel na posteljo. Potem sta čisto previdno hodila 
po robu postelje. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Takrat je Miški na svileni odeji zdrsnilo in Miškolin jo je v zadnjem hipu zgrabil za 
noge in jo povlekel gor.

Bila sta že čisto blizu nočne omarice. Skočila sta na njo, našla zobek, pustila tam svoji 
darilci in se previdno vrnila na posteljo, iz postelje na tla, skozi kletno okno pa na 
pločnik. Tekla sta ob hišah do hiše, kjer sta stanovala. Smuknila sta skozi vrata, šla pod 
mizo in ob vlažni kletni steni po stopnicah navzgor. Na vrhu stopnic je bil vhod v njun 
skrivni rov, ki je peljal do njunega bivališča. 

8. POTISKANJE
Toda Miška je bila tako utrujena, da se je usedla pred rov in ni mogla naprej. Miškolin 
se je usedel za njen hrbet in jo s hrbtom porival skozi rov do njunega bivališča.

9. IGRA ZAUPANJA
Bila sta zelo zadovoljna, a tudi utrujena. Usedla sta se vsak v svoj kotiček in se malo 
odpočila. Takrat je zaškrebljalo v rovu. Prišli so njuni sorodniki iz sosednje hiše (lahko 
so otroci - gledalci). Skupaj so se usedli v krog in si hitro izmenjali novičke. Slišalo 
se je kot nežno cviljenje. Ko so sorodniki izvedeli, da sta tako hrabro opravila svojo 
nalogo v zvezi z Majinim zobkom, so ju dvignili v zrak. Najprej Miško in nato še 
Miškolina. Potem so se zvrstili še vsi drugi. To je bilo zelo zabavno.

10. SPROSTITEV
Čas je bil, da se poslovijo. Zacvilili so v pozdrav in se razšli. Miška in Miškolin sta se 
zleknila na svoja ležišča in zaprla oči. Tiho sta počivala in bilo jima je prijetno toplo.
Potem sta vstala, saj je bilo treba kaj poiskati za pod zob.
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ČEBELICI
Karmen Kogovšek
Starost otrok: od 4 leta dalje

1. TI IN JAZ
Čebelici v panju se prebudita, se pretegujeta, mala čebelica sede, večja čebelica stoji za 
njo in vodi njene roke v vse smeri.

2. PRETEGOVANJE
Nato se čebelici malo pretegneta, tesno s hrbtom ob hrbet.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Potem se odpravita ven, proti travniku in hodita druga za drugo, velika čebelica spredaj 
kaže gibe, mala za njo pa jo posnema. Letita od cveta do cveta. Pijeta med. Se skrijeta 
pod list …

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Čebelici prideta do rožice. Obe si želita nabirati med na njej, zato se spreta. Postavita se 
druga ob drugo in se skušata izriniti, potisniti stran. Potiskata se s cveta na vse možne 
načine, toda nobena ne zmaga. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Odločita se, da se bosta raje igrali, in sicer ovire. Velika čebelica se skuša postaviti mali 
na pot, tako da mora mala splezati čez njo ali se splaziti pod njo. 

6. VLEČENJE ZA ROKE
Mala čebelica pade v majhno lužico na travniku in velika čebelica jo želi rešiti. Povleče 
jo za krilci (roke) in jo skuša zvleči ven. Poskuša, poskuša, pa ne gre.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Potem jo prime za nožice, jo vleče in vleče in jo izvleče iz mlake.

8. POTISKANJE 
Čebelici sta še vedno preblizu mlake, zato velika čebelica s hrbtom poriva malo, ki je 
čisto mokra, in jo potisne daleč od mlake.

9. IGRA ZAUPANJA 
Čebelici se vrneta v panj. Mala čebelica pove ostalim v panju, kako jo je velika čebelica 
rešila. V znamenju spoštovanja jo čebelice dvignejo v zrak in jo nosijo po čebelnjaku. 
Potem pa enako storijo tudi z malo. Ker je stvar zabavna, se zvrstijo vse.



67

10. SPROSTITEV 
Noč pade na travnik, zato čebelice poiščejo vsaka svoje mesto v panju, se uležejo in 
zaspijo.
Ko se naredi nov dan, se čebelice zbudijo in poletijo iz panja.

ČEBELICI MAJA IN VILI GRESTA NA POTEP
Borut Šporn
Starost otrok: od 5 let dalje

Vrsti red vaj je zamenjan, kar pa ne vpliva na namen zaposlitve.

V velikem panju na robu velikega črnega gozda je živela čebelica Maja.
Čebelice hodijo nabirat med in tudi Maja je, ko je bila dovolj stara, šla skupaj z njimi 
po takšnih opravkih. Njen najboljši prijatelj je bil Vili, vedno sta bila skupaj in tako je 
bilo tudi takrat …
Vsi so skupaj vzleteli z roba panja. 
Vili je bil tako razposajen, Maji pa ne, ker je bilo še zgodaj. 
In že so prileteli do travnika, polnega cvetja. 

1. TI IN JAZ 
Vili je hotel Maji malo ponagajati, ko se je usedla na prvi cvet. Po tihem je priletel nad 
njo in jo prijel za tipalke. Maji to seveda ni bilo všeč, a se ji vseeno ni ljubilo upirati, 
zato mu je le zaspano rekla, naj jo pusti pri miru. Ko je le ni izpustil, se je začela upirati 
in opletati s svojimi tipalkami.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Vili je končno nehal. Že si je izmislil nov način, kako prebuditi Majo. Ko se je ravno 
pobrala, da bi začela nabirati med, se je s hrbtom naslonil na Majin hrbet. Začela sta se 
odrivati. Najprej hrbet ob hrbet, nato z rameni, na koncu pa še z rokami. Dolgo sta se 
odrivala, dokler nista prišla do roba cveta. In ker je bila Maja na robu, je presenečeno 
ugotovila, da ji je zmanjkalo cveta pod nogami. Zdrsnila je in od presenečenja pozabila 
leteti.

2. PRETEGOVANJE
»Takooo me boli hrbet!« je zajokala Maja. »Oprosti, takoj ti bom pomagal!« je Vili 
zaskrbljeno vzkliknil. S svojim hrbtom se je spet naslonil na njen hrbet, jo prijel pod 
roke in se nagnil naprej, tako da si je Maja pošteno raztegnila ves hrbet.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Ko je Majo prenehal boleti hrbet, ju je začelo zanimati, kaj je pod cvetovi, saj čebelice 
niso pogosto zahajale tako nizko. Toda Maja se je bala, Vili pa je bil pogumen in je 
začel raziskovati. Maja si ni upala ostati sama in je zato raje sledila Viliju … 
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Ko sta tako hodila pod rožnimi listi, sta skoraj v istem hipu padla v majhno luknjico. 
Ker je bilo tako tesno v njej, sta se komaj premikala.
»Jooj, kako ozko in tesno je tukaj notri!« je zastokal Vili. »Nekako morava priti ven,« 
je še rekel.
»Že vem,« je rekla Maja, »ti bodi pri miru, jaz pa se bom poskusila preriniti med tabo 
in steno te luknje.«
Vili je bil čisto pri miru, medtem pa se je Maja splazila ven. Nato je še Viliju pomagala, 
da je prišel ven.

6. VLEČENJE ZA NOGE
Ker je Maja spregledala jamo pred sabo, je padla vanjo na glavo. Vili jo je najprej 
poskusil izvleči ven za nog. Prijel jo je za noge in jo povlekel. 

7. VLEČENJE ZA ROKE
Ker to ni šlo, se je Maja obrnila in Vili jo je lahko prijel za roke. Vlekel jo je, tokrat 
seveda uspešno. 

8. POTISKANJE 
Ko sta oba prilezla iz luknje, sta se utrujena usedla, tako da sta bila naslonjena s hrbtoma 
drug na drugega. Vili si je odpočil malce prej, zato je spet postal razposajen. Začel je 
potiskati Majo, in sicer tako, da se je upiral z nogami ob tla.
»Kako smešno!« je vzkliknila Maja in Vili jo je potiskal še malo naprej.

10. IGRA ZAUPANJA
Ko sta se oba spet utrudila, sta ugotovila, da je že pozno in da morata domov. Odletela 
sta. Ko sta prišla v domači panj, sta ugotovila, da ju že vsi iščejo, saj sta se zelo dolgo 
zadržala. Najprej ju je učiteljica Kasandra oštela in jima naročila, naj naslednjič ne 
zamujata, ker jo je zelo skrbelo zanju. Nato so ju ostali prijeli in ju nosili naokrog, 
veseli, ker sta živa in zdrava prišla domov.
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METULJ IN METULJČEK
Dora Hočevar
Starost otrok: od 3 let dalje

Sredi jase stoji mogočno drevo. Na tem drevesu je buba, v katero se je gosenica 
zabubila, zato da bi postala prelep metulj. Vsak čas bo metuljček pokukal na svet. Ob 
bubi nestrpno čaka njegova mama, ki si želi videti, ali bo mali metuljček tudi imel take 
lepe vzorčke na krilih, kot jih ima ona. 

1. TI IN JAZ
Mamica prime metuljčka za roke in jih vodi, malo strese, dviga in spušča, zato da bi jih 
lahko uporabljal ob pristanku na tla. 

2. PRETEGOVANJE – DVIGANJE NA HRBET
Mamica metuljčku predrami tudi hrbet, zato da bi lažje in lepše letel.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Potem se odpravita. Mamica bo metuljčka učila leteti. Razpre krila in poleti, mali 
metuljček pa za njo. Lovi jo po prostoru in ji sledi.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Ker se metuljček hitro utrudi, se z mamo ustavita na širokem listu. Mama dovoli 
metuljčku, da se nanjo naslanja in jo odriva. Uri ga, da bo močan, tako da bo lahko dalj 
časa letel.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Metuljček bi se rad malo igral, zato se z mamo igrata igro »ovire«. Mama se postavi v 
različne oblike cvetic, metuljček pa se sprehaja po njih in leze podnje.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Sonce počasi začne zahajati, zato se mama in metuljček odpravita proti domu. Ker pa 
je metuljček zelo utrujen, ga mama prime za roke, ki so zelo težke, in ga vleče proti 
drevesu. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Sedaj so težke tudi noge. Mama metuljčku dvigne noge in ga vleče proti domu.

8. POTISKANJE
Ko prispeta do doma, mamica s hrbtom potisne metuljčka skozi luknjico. 

9. IGRA ZAUPANJA
Preskočimo.
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10. SPROSTITEV
Od utrujenosti sladko zadremljeta. Udobno jima je in toplo.

MRAVLJA IN POLŽ
Simona Tonin
Starost otrok: od 2 let dalje

Tik ob gozdni jasi sta živela mravlja in polž. Vsak dan sta se skupaj igrala in zabavala 
sredi jase. Nekega lepega pomladnega dne je mravlja zaman čakala polža. Polža ni bilo 
od nikoder. Odločila se je, da gre pogledat, kje se polž skriva polž. In našla ga je. Polž 
je trdno spal v svojem domu. 

1. TI IN JAZ
Mravlja je zbudila polža. Polž je bil tako vesel, da jo je prijel za tačice in jo pozdravil. 

2. PRETEGOVANJE
Mravlja je polža povabila na gozdno jaso, da bi se skupaj igrala. Polž je mravljo naložil 
na svoj hrbet in jo nesel na gozdno jaso.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Na poti proti gozdni jasi se je polž utrudil, zato je mravlja splezala z njegovega hrbta 
in pot sta nadaljevala drug za drugim.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Prispela sta na gozdno jaso. Ker jima je postalo dolgčas, si je polž izmislil igro. Pomerila 
sta svoje moči. Mravlja se je polžu upirala na vso moč.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Nato si je polž izmislil novo igro. Mravlja je morala narediti najprej reko, nato pa most, 
preko katerega naj bi se polž sprehajal.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Sonce je začelo zahajati, zato sta se mravlja in polž odpravila proti domu. Igra ju je zelo 
utrudila. Polž je mravlji ponudil pomoč. Mravlja je polžu podala roke in ta jo vlekel 
proti domu. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ker so mravljo začele boleti roke, jo je polž vlekel kar za noge preostanek poti do 
doma.

8. POTISKANJE 
Ko sta prispela do doma, je polž potisnil mravljo v njeno majhno hišico, sam pa se je 
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odpravil v svoj domek.

9. IGRA ZAUPANJA 
Preskočimo.

10. SPROSTITEV
Nazadnje sta se zleknila vsak v svojo visečo mrežo in zaspala.

PINGVINČEK NA POTEPU
Nina Žepič
Starost otrok: od 2 let dalje

Na severnem tečaju živi mirno, a dolgočasno življenje mali pingvinček Pingo. Ker mu 
je zelo dolgčas, se odloči, da bo šel na potep. Vzame svojo rdečo čepico in odcaplja 
…

Na poti sreča svojega prijatelja tjulnja Tulija, ki se dolgočasi ob gledanju risank. Z 
rokami ga nežno dregne ob njegovo telo in ga povabi s seboj.

1. TI IN JAZ 
Ker je prijatelj zelo počasen, predrami še njegove plavuti.
Pomaga mu tudi vstati.

2. PRETEGOVANJE 
Skupaj se odpravita novim dogodivščinam naproti. Na severnem tečaju sije sonce. V 
daljavi opazujeta kite, ki se poigravajo v morskih valovih. Tudi sama si zaželita malo 
igre. Tuli naredi grbo, Pingo se uleže nanj in se sonči.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA 
Pingo razposajeno skače in Tuli mu v vsem sledi. Valjata se po ledenih ploščah in 
Pingo si v svoji otroški veselosti izmišlja vedno nove norčije.

4. PREIZKUŠANJE MOČI 
V svoji razposajenosti pozabita na čas. Naslanjata se drug na drugega in se nežno od-
rivata.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 
Iz igre ju predrami šele zahajajoče sonce, ki v daljavi drsi v morje. Utrujena od igre 
obležita na snegu. Pobereta se in Pigno še ne bi rad šel domov. Rad bi se igral ovire. 
Tuli je navdušen. Pingo dela tunele in mostove, Tuli se plazi skoznje in čeznje.
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6. VLEČENJE ZA ROKE 
Tulijev želodček je že pošteno lačen rib. Vsa razposajenost je malega Tulija že pošteno 
izčrpala, zato ga mali Pingo prime za prednje plavuti in mu pomaga proti domu. Vleče 
ga sem in tja, okoli velikih ledenih plošč …

7. VLEČENJE ZA NOGE
Tulija bolijo prednje plavuti, zato ga Pingo prime za zadnje plavuti in ga vleče naprej.

8. POTISKANJE
Tulija že vse boli. Zato se oba usedeta in Pingo ga s hrbtom potiska naprej. Še čisto 
malo imata do Tulijeve luknje v ledu in že sta tu.

9. IGRA ZAUPANJA
Iz luknje v ledu prilezeta Tulijevi očka, mama, bratci in sestrice. Veseli so, da ima Tuli 
tako dobrega prijatelja, zato ga vsi skupaj nežno dvignejo v zrak in malo pozibajo. 
Pingo je navdušen. Potem enako storijo tudi s Tulijem in z vsemi ostalimi.

10. SPROSTITEV
Pingo se odpravi do svojega doma. Zleze mami v naročje in zaspi.
Zjutraj se bo znova igral s Tulijem.

PIPI IN MELKIJAD
Draginja Lovšin
Starost otrok: od 5 let dalje

Liki so povzeti po televizijski risanki o dveh prašičkih.

Pipi je vprašal svojega starejšega brata: »Melkijad, kaj je to sprehod?« »Nič lažjega,« 
mu je odgovoril Melkijad. »Pojdi za menoj,« je dodal. Ko sta hodila po travnikih, se je 
Pipi utrudil in ni želel nadaljevati poti. Usedel se je na travo.

1. TI IN JAZ
Melkijad je dvignil Pipijeve parklje in začel počasi krožiti z njimi v vse smeri. Pipi se 
mu je povsem prepustil. Zaprl je oči in užival.

2. PRETEGOVANJE
Pipi je čez nekaj časa dodal: » Je že bolje, toda hrbet me še vedno boli, nikakor se ne 
morem zravnati.« Melkijad ga je potolažil: »Nič hudega, pomagal ti bom. Stopi za moj 
hrbet, prepleti svoje roke z mojimi, jaz pa se bom postavil v razkorak, upognil kolena 
in se začel upogibati naprej. Ti boš ležal na mojem hrbtu in se popolnoma prepustil.«
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3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Pipi se je sedaj počutil mnogo bolje. Nadaljevala sta pot po travniku in Pipi je sledil 
Melkijadu prav za petami, saj se je bal izgubiti. Melkijad je povohal cvetlico in Pipi 
mu je sledil. Melkijad se je povaljal po travi, prav tako tudi Pipi. Kar naenkrat je nekaj 
zašumelo in Melkijad se je prestrašil ter splezal na bližnje drevo, Pipi pa je bil takoj 
za njim. Ugotovila sta, da je bil to le zajček, zato sta splezala dol. Nadaljevala sta pot 
in prišla do globoke doline. Tu je Melkijad padel in se zakotalil po bregu navzdol, za 
njim pa tudi Pipi. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Pipi je bil hud na Melkijada, zato je rekel: »Ti si kriv, da sva se izgubila.« Vstala sta in 
Pipi je začel odrivati Melkijada z ramo, toda tudi Melkijad se mu je postavil po robu in 
nastavil svojo ramo. Odrivanje sta nadaljevala še z boki. Nato sta se obrnila s hrbtoma 
drug proti drugemu in se še tako pomerila. Nato sta se obrnila z obrazom drug proti 
drugemu, se prijela za roke in se še tako preizkusila.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Ko sta se umirila, sta nadaljevala pot. Prišla sta do potočka. Pipi se ni upal iti čez 
potoček. Melkijad se je postavil na vse štiri in Pipi je splezal čezenj na drugo stran 
potočka. Nato sta prišla do gozda in Melkijad je dvignil veje s svojim hrbtom, tako da 
je Pipi lahko splezal pod njim na drugo stran.

6. VLEČENJE ZA NOGE
Pipi se je ves izmučen ulegel na tla. Ležal je, kot bi bil mrtev. Melkijad ga je začel vleči 
za noge. Vlekel ga je mimo hrasta do bukve, okoli leskovega grma, toda Pipi se je prijel 
za vejo in Melkijad se je ustavil.

7. VLEČENJE ZA ROKE
Melkijadu je bilo tega dovolj, prijel je Pipija za roke in ga vlekel naprej mimo rož in 
potočka do bližnje hiške.

8. POTISKANJE
Pred hiško je bil zaboj in Pipi se je usedel vanj. Ni hotel iz zaboja, zato je Melkijad 
začel potiskati zaboj s hrbtom do doma.

9. IGRA ZAUPANJA
Pred njuno hiško so ju čakali prijatelji, ki jih je že pošteno skrbelo, kje sta. Veseli so ju 
dvignili v zrak.

10. SPROSTITEV
Pipi je bil presrečen, da je zopet doma. Vesel je poskakoval in tudi Melkijad se je 
veselil uspešno zaključenega sprehoda. Zvečer sta se utrujena spravila spat. 
Naslednje jutro se bosta brata spet lahko igrala.
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SLONČEK BENJAMIN SI ŽELI NA PARADO, A KONČA V CIRKUSU
Tjaša Skumavec
Starost otrok: od 4 let dalje

Nekoč je v Afriški puščavi živel slonček Benjamin z očkom, mamico in sestrico Elo. 
Nekega dne je Benjaminov očka oznanil, da bodo v puščavi imeli prvo slonjo parado. 
Benjamin se je tega zelo razveselil, a očka mu je povedal, da bodo v paradi nastopili le 
veliki sloni. 
»Potem bomo mali sloni imeli svojo parado!« se je domisli Benjamin. Poklical je Elo 
in ostale slončke in skupaj so odšli na vadbeni prostor. Razdelili so se v pare in se takoj 
lotili dela.

1. TI IN JAZ
Ela se je usedla na tla in dvignila sprednje tace. Benjamin jih je prijel in začel krožiti 
z njimi. 
»Zelo zanimiva vaja,« je rekla Ela, »a kako jo bomo predstavili na paradi?«
Benjamin se je zamislil in rekel: »Ne vem.«

2. PRETEGOVANJE
»Zdaj te bom dvignil na hrbet, Ela« je rekel Benjamin. In dvignil jo je.
»Zelo zanimiva vaja,« je rekla Ela, »a kako jo bomo predstavili na paradi? Hoditi z 
mano na hrbtu ne moreš, sem pretežka.«
Benjamin se je zamislil in rekel: »Ne vem, se bom že domislil.«

3. RAZISKOVANJE PROSRORA
»Sestavil bom zanimivo gibanje in ti mi boš sledila. To bo pravi slonji ples,« je rekel 
Benjamin. Preizkusila sta točko. 
»Zelo zanimiva točka,« je rekla Ela, »a kako jo bomo predstavili na paradi, saj nisva 
prišla prav daleč.«
Benjamin se je zamislil in rekel: »Ne vem, moral se bom res nečesa domisliti.«
Tudi drugi sloni niso vedeli, kaj bi naredili, čeprav so jim bile vaje zelo všeč.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
»Tisti ples je bil bolj za deklice, zdaj pa bomo uprizorili borbo. A ne bo prava. Naj 
le zgleda,« je rekel Benjamin v veliko veselje vseh slončkov in malo manjše veselje 
vseh slončic. Prerivali so se in odrivali z glavami, boki, nogami in hrbti. Bilo je zelo 
zabavno.
»Zelo zanimiva borba,« je rekla Ela, »a kako jo bomo predstavili na paradi?«
Zdaj so se vsi zamislili. Naenkrat pa je Benjamin spregovoril: »Že vem! Ne bomo imeli 
parade, temveč cirkus! Vse točke lahko pokažemo v veliki areni.«
Vsi so bili navdušeni.
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5. PRESKAKOVANJE OVIR IN PLAZENJE
»Slončki bomo naredili poligon, slončice pa bodo hodile čez nas, se plazile pod nami, 
nas preskakovale,« je razložil Benjamin. 
Šli so se poligon. Bilo je zelo zabavno sodelovati, a tudi gledati. 

6. VLEČENJE ZA ROKE
»Tale točka bo tudi zelo zanimiva. Tu bomo slončki pokazali svojo moč. Po tleh bomo 
vlekli slončice,« je rekel Benjamin.
»Kaj pa naše lepe obleke,« se je pritožila Ela.
»Na koncu bomo vsi tako umazani, da to sploh ne bo več vpomembno,« ji je odgovorli 
Benjamin. In vlekli so jih po vsem vadbenem prostoru. Slončice so prav uživale.

7. VLEČENJE ZA NOGE
»Potem pa bi naše slončice vlekli še za noge!« je bil navdušen Benjamin.
In vlekli so jih sem in tja, zavijali in pazili, da se niso zaleteli.
»Če bi bili malo manjši in lažji, bi vas lahko tudi me vlekle,« je rekla Ela, toda to je 
bila vaja za slončke.

8. POTISKANJE
Odrasli sloni so jih od daleč opazovali, vendar jih mali slončki sploh niso videli, saj so 
bili preveč zaposleni s pripravljanjem svoje predstave. Vsi so bili polni idej in naslednjo 
točko so naslovili Formula 1. Slončice so se usedle na tla, za njimi pa slončki, tako da 
so se stikali s hrbti.
»Zdaj smo motorji in vas bomo potiskali po prostoru. Ve slončice ste voznice in boste 
pazile, da se avtomobili ne zaletijo,« so bila navodila, ki jih je dal Benjamin.
»Končno glavna vloga za nas!« je bila vesela Ela. Vozile so se tako, da se niso 
zaletele.

9. IGRA ZAUPANJA
Benjamin je zelo zadovoljen. Na koncu se je domislil še nečesa, in sicer najboljše točke 
predstave. » Zdaj vas bomo dvigali v zrak, kot bi bile na ponjavi,« je rekel Benjamin. 
In zvrstile so se vse slončice.
»Prav bi bilo, da tudi me dvignemo vas,« je rekla Ela in dvignile so jih. Res dobra 
točka.
Takrat so prišli zraven odrasli sloni in Benjaminov očka je rekel: »To je veliko boljše 
od parade. Ali se vam lahko pridružimo?«
»Seveda. Jutri se bomo domislili še novih točk!« je odgovoril Benjamin in vsi so se 
strinjali. 

10. SPROSTITEV
Zvečer so utrujeni, ker so cel dan vadili, vsi slončki trdno zaspali in se potopili v 
svet sanj. Zjutraj so vstali, da bi nadaljevali z ustvarjanjem novih točk za cirkuško 
predstavo.
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JUMBO, LETEČI SLONČEK
Alma Golmajer
Starost otrok: od 6 let dalje

Slonček Jumbo je živel z mamico v cirkusu. Vsako jutro ga je mamica z rilčkom 
predramila iz globokega spanja, ga umila in ga pripravila za zajtrk. Potem so sledile 
priprave za večerni nastop v cirkusu. Malo sta telovadila in nato čakala večer, ko bosta 
nastopila. Cirkus se je napolnil z gledalci, ki so bili samo otroci. Prižgale so se luči v 
areni in program se je začel.

1. TI IN JAZ
Mama je nežno prijela sprednje Jumbove noge in začela krožiti z njimi po zraku. To je 
bila prva točka v cirkuški predstavi, ki so ji dali ime »Ples slonovih sprednjih nog«.

2. PRETEGOVANJE
Potem je mama dvignila Jumba na svoj hrbet, da so mu noge štrlele na vse konce. Ta 
točka se je imenovala »Veliki prevrnjeni hrošč«.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Naslednja točka se je imenovala »Raziskovalci«. Jumbo je moral narediti vse, kar je 
naredila mama. Hodil je, skakal in se prevračal za njo po cirkuški areni.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Sledila je točka »Kdo bo koga«. Jumbo in mama sta se odrivala, potiskala in poskušala 
premakniti drug drugega. Izid je bil neodločen.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Točka, ki je sledila, se je imenovala »Čez drn in strn«. Jumbo se je moral na teku okoli 
arene splaziti pod gugalnico, nato preskočiti oviro, spretno je moral stopati mimo žog, 
ne da bi se jih dotaknil, in na koncu ritensko skočiti čez malo plišasto miško.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Naslednja točka je bila »Risanje po tleh«. Mama je prijela slončka za sprednje noge in 
ga vlekla po areni, Jumbo pa je z zadnjimi nogami risal sledi. To sta bili dve črti, ki sta 
bili včasih bolj skupaj in včasih bolj narazen.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Tudi naslednja točka je bila risanje, samo malo drugače. Sedaj ga je mama prijela za 
noge in ga vlekla po areni, Jumbo pa je z rokami delal dolge in kratke črte, tako da je 
vmes dvigoval roke od tal. 
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8. POTISKANJE
Sledila je zelo smešna točka »Veliko v malem«, kjer je morala mama potisniti Jumba 
v malo kletko. Usedla sta se in mama ga je porivala s hrbtom, Jumbo jo je usmerjal, da 
se je na koncu znašel v kletki.
 
9. IGRA ZAUPANJA
Pri zadnji točki »Mi smo najmočnejši cirkus na svetu« so morali nastopati vsi člani 
cirkusa. Dvignili so ležečega Jumba v zrak, on pa je zatrobil. Ostali so zavpili: »Mi 
smo najmočnejši cirkus na svetu!«

10. SPROSTITEV
Navdušenje gledalcev je bilo ogromno. Po končani predstavi so se vsi odpravili spat. 
Mama je Jumba rahlo pobožala z rilcem in ga pokrila z odejico, vendar Jumbo tega 
ni čutil, ker je že sladko spal. Sanjal je, da leti visoko med oblaki in da je neskončno 
lahek.

SRNA IN NJEN MALI SRNJAČEK
Janja Božič
Starost otrok: od 2 let dalje

Na robu gozda živi srna s svojim malim srnjačkom. Vsako popoldne ga pelje na potep 
na bližnji travnik, kjer se igra in spoznava naravo ter gozd, kjer živi.
Pred odhodom ga nežno predrami iz sladkega spanca, ga malo poboža in lepo 
pozdravi.

1. TI IN JAZ
Predrami tudi njegove nožice, da bi lažje hodil.

2. PRETEGOVANJE
Predrami njegov hrbet, da bi lažje tekel.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Potem se odpravita. Mama srna pazi nanj, da se ne izgubi in ga zato nežno drži za 
nožice. Mali srnjaček sledi mami srni.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Na travniku mama srna dovoli srnjačku, da se ta nanjo naslanja in jo odriva. Uri ga, da 
bo močan.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Uri ga v spretnosti skrivanja, plazenja, prestopanja in preskakovanja. Srnjaček je 
živahen. Najde vsako skrito luknjo. Sonce zahaja in potrebno bo iti domov.
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6. VLEČENJE ZA ROKE
Mali srnjaček je utrujen. Sprednje nožice so tako težke in srnjaček ne more več hoditi. 
Mama srna mu pomaga dvigniti sprednje nožice. Vleče ga proti domu.

7. VLEČENJE ZA NOGE
Zdaj so težke zadnje nožice. Mama srna dvigne zadnje nožice in ga tako vleče proti 
domu.

8. POTISKANJE 
Spet sta v svojem brlogu sredi gozda. Mama srna ga s hrbtom potisne v topel kotiček, 
kjer se stisne k srnjačku in sladko zaspita.

ŽELVAK FRANČEK IN MAMICA NA ŠPORTNEM DNEVU
Mojca Fir
Starost otrok: od 4 let dalje

V šoli je športni dan s starši. Franček (ali Francka) bo šel z mamico (ali očkom).

1. TI IN JAZ 
Pred odhodom v šolo mamica Frančka prebudi iz spanca in ga poboža.
Predrami njegove roke in potem še noge, da bi lažje delal.

2. PRETEGOVANJE
Nato predrami in razgiba še hrbet, da bi lažje delala.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Potem se odpravita v šolo. Mama pazi na Frančka, da se ne bi izgubil. Ker pozna bolje 
pot, gre prva. Franček hodi za njo. Na poti najdeta cvetlico in jo povohata, nato še malo 
potečeta, gresta okoli drevesa, preskočita list na tleh …

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Na športnem dnevu preizkušata moči. Drug na drugega se naslonita z rameni in se 
odrivata. Nato se potiskata še s hrbtoma, boki in na koncu še z rokami.

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Nato mora Franček preskakovati mamo ali pa se splazi pod njo, zato se mama postavi 
v različne položaje. 
 
6. VLEČENJE ZA ROKE
Zdaj je Franček že utrujen in se uleže na tla. Mama ga prime za roke in ga počasi vleče 
po travniku.
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7. VLEČENJE ZA NOGE
Nato ga prime še za noge in ga počasi vleče.

8. POTISKANJE
Po koncu dneva sta mamica in Franček spet v svoji hiši. S hrbtoma se naslonita drug na 
drugega. Mama potisne Frančka v kot, kjer skupaj sladko zaspita.

PALČEK DAVID IN PALČEK SMUK
Ana Gregorič
Starost otrok: od 4 let dalje

1. TI IN JAZ 
Palček Smuk in palček David se nekega lepega pomladnega dne odpravita na izlet. 
Srečata veliko jato ptic in jih pričneta oponašati. Palček Smuk se usede v travo, palček 
David pa se postavi za njegov hrbet. Nato palček Smuk dvigne roke nad glavo, David 
pa položi svoje dlani na Smukove in jih začne premikati. Medtem oba mižita. Smuk se 
mu prepusti in David po svoje vodi Smukove roke. 

2. PRETEGOVANJE 
Odpravita se naprej in prideta do deročega potoka. Ker je Smuka strah, se David odloči, 
da ga bo na hrbtu prenesel čez potok. Postavi se v razkorak, počasi upogne kolena in 
se začne upogibati naprej. Smuk sloni na njegovem hrbtu in se mu prepusti. Prideta na 
drugo stran in nabereta šopek rož. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA 
Palčka prideta do gozda in David prevzame vlogo vodje. Smuk se postavi za njim, 
vendar je med njima še vedno malo prostora. David vodi Smuka skozi gozd. Smuk 
mora vse gibe ponoviti za njim. Palček David raziskuje, potipa, ogleduje, lahko skače, 
se vrti, usede, leži, dela, kar hoče. Smuk ga v vsem posnema. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Nato se palčka igrata igro preizkušanja moči. Za začetek se z boki in rameni naslonita 
drug na drugega in poizkušata izriniti drugega. Nato se obrneta hrbtno in se s hrbtoma 
upreta drug v drugega. Skušata se premakniti, potem to naredita še z boki. Na koncu se 
obrneta drug proti drugemu, se primeta za roke in potiskata drug drugega. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 
Ker se palčka rada igrata, se odločita, da se gresta še eno igrico. Vsi palčki Davidi se 
postavijo v nenavadno držo, Smuki pa se plazijo ali preskočijo njihova telesa. 
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6. VLEČENJE ZA ROKE 
Igre so palčka utrudile, zato palček Smuk zaspi. Ker pa se jima mudi naprej in David 
ne bi rad zbudil Smuka, ga prime za dlani in ga vleče po prostoru. Vleče ga počasi in 
tudi malo vijuga. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Sedaj David prime Smuka za stopala in ga vleče po prostoru. Vleče ga počasi in 
vijuga. 

8. POTISKANJE 
Palčka sredi jase odkrijeta čarobni avto. Usedeta se vanj in odpeljeta. Palček Smuk sedi 
spredaj, David se usede za njim, vendar je s hrbtom naslonjen nanj. Smuk ima noge 
stegnjene, David jih pokrči in potiska naprej. 

9. IGRA ZAUPANJA 
David in Smuk se pripeljeta do hiše, v kateri stanujejo prijatelji palčki. Ti palčki imajo 
čarobno moč in se odločijo, da bodo vsakega zazibali v prijeten spanec. En palček 
se uleže na tla, drugi počepnejo in pod ležečim palčkom prekrižajo roke ter se trdno 
primejo za zapestja. Vsi hkrati počasi dvignejo ležečega palčka. Nato ga počasi in 
nežno zazibajo sem in tja ter ga počasi spustijo na tla.

10. SPROSTITEV
Vsi palčki se uležejo na hrbet, zaprejo oči in umolknejo. Predstavljajo si, da ležijo v 
mehki travi na gozdni jasi, nanje pa sije sonček.

SMRKČEVO POTOVANJE
Marija Križaj
Starost otrok: od 4 let dalje

Smrkec in Smrketa se vsako jutro na prav poseben način pozdravita.

1. TI IN JAZ
Smrketa se usede na stol, Smrkec pa poplesava z njenimi rokami po zraku.

2. PRETEGOVANJE
Smrkec si želi pretegniti hrbet, zato si naloži Smrketo nanj. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Ko sta se tako pretegnila, se odpravita v gozd na sprehod. Prideta do lepe jase, a glej, 
pred njima leži deblo. Vendar to za Smrkca ni noben problem. Čez deblo gre najprej 
Smrkec, sledi mu Smrketa. Nato se odpravita po gozdni poti naprej. Hodita po ovinkasti 
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poti, preskakujeta kamenje in se plazita pod vejami. 
Smrketo utrudi naporna pot in ne želi je več nadaljevati. 

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Smrkca začne skrbeti, da ju ne bi srečal Gargamel, zato na vsak način poizkuša poriniti 
Smrketo naprej po poti. Najprej poizkuša z rokami, nato z boki in še s hrbtom, a ona se 
mu prav tako uspešno upira z rokami, z boki in s hrbtom. Smrkec je čisto obupan. Ne 
ve več, kaj naj naredi. Smrketa se medtem že uleže na tla. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Smrkec se trudi, da bi jo pridobil za nadaljnjo pot, zato ji pomaga pri vsaki oviri. Postavi 
se pod veje, da je ne bi opraskale, razkorači se čez potok, da lažje pride čez …
Smrketa postane utrujena. Smrkec spozna, da jo je peljal predaleč. Ker je mlajša, se 
seveda prej utrudi.

6. VLEČENJE ZA ROKE
Smrkcu ni preostalo drugega, kakor da je Smrketo prijel za roke in jo vlekel po poti 
naprej. Vlekel jo je po rahlo vijugasti poti. 

7. VLEČENJE ZA NOGE
Ko se je nekoliko utrudil, jo je prijel še za noge in jo vlekel naprej po poti. Vedel je, da 
mora vztrajati, saj ju drugače lahko zaloti Gargamel.
Smrkec je bil vedno bolj utrujen in ni mogel več naprej.

8. POTISKANJE
Usedel se je Smrketi za hrbet in se naslonil nanj. Ko je tako nekaj časa počival, je 
nenadoma zagledal Gargamela, ki ju je opazoval izza grmovja. Smrkec se ga je pošteno 
prestrašil, Gargamel pa je že koval načrt, kako ju bo za večerjo pojedel. Smrkec je bil 
odločen, da bo rešil Smrketo in sebe iz Gargamelovih krempljev. Kar sede je hitro 
pričel potiskati Smrketo po gozdni poti do vasice, kjer domujejo Smrkci. Smrketa se je 
Smrkcu čisto prepustila, saj je zaupala svojemu prijatelju. Vedela je, da ju bo rešil. 
Tako sta se pridričala do vasice. 

9. IGRA ZAUPANJA
Ostali Smrkci so ju bili zelo veseli. Ponosni so bili na Smrkca, ker je oba rešil pred 
zlobnim Gargamelom in tako Smrketo živo in zdravo pripeljal nazaj v vas. V zahvalo 
so dvignili Smrketo in nato še Smrkca v zrak ter proslavljali do noči.

10. SPROSTITEV
Noč se je hitro približevala in Smrkci so postajali vedno bolj utrujeni. Na koncu so 
zaspali kar na tleh. Spali so vse do jutra.
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POTOVANJE DVEH KAPLJIC NA POČITNICE
Irena Cesar
Starost otrok: od 2 let dalje

Če dobro pogledamo proti hribu, lahko vidimo izvir potočka. V njem kapljice vode 
plešejo druga ob drugi navzdol po potoku. Tudi mi postanemo vodne kapljice v tem 
potočku in zaplešemo proti dolini. Dve najmanjši kapljici se nekega dne odpravita na 
počitnice proti morju. Jima bo uspelo? Pojdimo skupaj z njima in bomo videli...

1. TI IN JAZ 
Vsaka kapljica si najde svojo najboljšo prijateljico. Ena izmed njiju, imenovali jo bomo 
druga kapljica, se usede na tla, prva stoji ob njej. Primeta se za roke. Kapljici se morata 
na poti v dolino umikati kamenčkom, ki se sprehajajo sem ter tja. To storita tako, da 
stoječa kapljica vodi sedečo z rokami. 

2. PRETEGOVANJE 
Čez čas kapljici srečno prispeta v dolino, kjer voda teče počasneje. Celo tako počasi, da 
se imata čas igrati. Prva kapljica dvigne drugo na svoj hrbet, da si odpočije. 

3. RAZISKOVANJE PROSTORA 
Ko si kapljici odpočijeta, gresta raziskovat kotičke potoka, kamor so se skrile vodne 
živali. Prva kapljica plava prva, tik za njo ji sledi še druga, ki vse njene gibe takoj 
ponovi. Potipata velik kamen in ga dvigneta, da bi pogledali, če se spodaj skriva kakšna 
riba. Ogledujeta si kos lesa, ki plava na vodni gladini, zavrtita se v vodnem vrtincu, se 
dvigneta na gladino, da pozdravita zajčka, ki ravnokar pije vodo, nato se usedeta na 
mivko in utrujena zaspita.

4. PREIZKUŠANJE MOČI 
Ko se končno zbudita iz globokega spanca, se odločita, da bosta nadaljevali pot do 
najbližje reke. Ker hočeta biti obe prvi, se prerivata. Najprej se potiskata z rameni. 
Nato z boki, a ker se ne moreta premakniti, se potiskata še s hrbtoma. Kmalu jima to 
početje postane všeč in zato ob smehu preizkusita svoje moči še z rokami. Kapljici ob 
tem spoznata, da sta lahko kar obe prvi, saj je potok dovolj širok. 

5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE 
Sonce se skrije za oblake in prične močno deževati. Voda prične teči hitreje in že prideta 
do reke. Prva kapljica počepne, druga gre čez njo. Potem gre prva kapljica na kolena 
in položi na tla tudi roke. Druga kapljica se splazi pod njo. Izmišljata si še nekaj takih 
iger.
Nevihta kmalu preneha in spet se pojavi sonce. 



83

6. VLEČENJE ZA ROKE 
Kapljici se bližata morju. Nevihta ju utrudi, zato druga zaspi, prva pa jo vleče kos poti 
za roke. 

7. VLEČENJE ZA NOGE 
»Morda jo boli, ko jo takole vlečem za roke,« pomisli prva kapljica in jo začne vleči 
za noge.

8. POTISKANJE 
Ker sta že skoraj na morju, mimo njiju pripelje avtobus in kapljici sedeta nanj tako, da 
si kažeta hrbet. Prva kapljica bo šofer, druga potnik. Tako uspešno prideta do morja, 
kjer srečata še veliko drugih kapljic. 

9. IGRA ZAUPANJA
Smo na počitnicah in sicer na morju. Tu se bomo igrali neko prav posebno igro. A ste 
pripravljeni? (Vsakega posebej dvignemo.)

10. SPROSTITEV 
Kapljice gredo spat. (Počivalček) 

SLIKARJEVA DELAVNICA
Nadia Džamastagič
Starost otrok: od 5 let dalje

Ob prijetnih pomladnih večerih pri slikarju Tonetu vedno gori luč še pozno v noč. Le 
kaj se dogaja v njegovi delavnici? Mogoče se igra z barvami. Bo do jutra nastala nova 
slika? Poglejmo, kako uporablja čopiče in barve.

1. TI IN JAZ
Barva in čopič se imata rada. Skupaj rišeta po papirju kroge, vijuge, črte…

2. PRETEGOVANJE-DVIGANJE NA HRBET
Čopič dvigne barvo.

3. RAZISKOVANJE PROSTORA
Prostor je list papirja. Čopič vodi barvo, riše po listu papirja, barva mu sledi.

4. PREIZKUŠANJE MOČI
Slikarju barva včasih ponagaja, ne želi biti sama na sliki, tudi čopiču se upira. Tako 
mora slikar močno pomešati barvo, da je spet ubogljiva.
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5. PRESKAKOVANJE IN PLAZENJE
Slikar nariše razne podobe, vendar so barve še bolj nagajive in same spreminjajo 
narisane podobe na sliki. Čopič ima precej dela, da popravi vse napake. Barve naredijo 
zanimivo obliko - oviro, čopič jo skuša premagati.

6. VLAČENJE ZA ROKE 
Slikar se odloči, da bo narisal novo sliko. Čopiči primejo barve za roke in po prostoru 
rišejo črte, vijuge, kroge, cikcake…
7. VLAČENJE ZA NOGE
Zdaj bo slikar narisal še eno sliko. Čopiči primejo barve za noge in po prostoru rišejo 
črte, vijuge, kroge...

8. POTISKANJE
Roka ga že zelo boli od držanja čopiča in poskusi malo drugače. Čopič samo potiska 
barvo.

9. IGRA ZAUPANJA
Ko je slika popolnoma gotova, so zbrane vse barve na kupu in nastanejo različni barvni 
odtenki. Barve so tako vesele, da se zazibljejo kot mavrična gugalnica.

10. SPROSTITEV
Slikar je zadovoljen s svojim delom. Privošči si počitek, uleže se je na tla in se zazre 
v sliko.
(Sledijo navodila sproščanja.)
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