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Naravoslovna igra: 
Čigava je stopinja živali?

Opisana naravoslovna igra je nastala v okviru izbir-
nega predmeta Igra in naravoslovje, ki je del študijske-
ga programa Predšolska vzgoja na Univerzi v Ljubljani 
Pedagoški fakulteti. 

Naj uvodoma pojasnim razliko med sledmi in stopi-
njami. Stopinja je odtis oziroma sled noge na podlagi. 
Sledi pa so poleg stopinj nog tudi drugi znaki priso-
tnosti živali v naravi, npr. sledi hranjenja, iztrebki, 
odrgnine na lubju dreves, gnezda itn. Stopinje lahko 

najlepše opazujemo v blatu in snegu. Včasih se ohra-
nijo tudi kot fosili (slika 1).

Predstavljena igra vključuje stopinje nekaj bolj pre-
poznavnih predstavnikov prostoživečih živali, in sicer 
rjavega medveda, poljskega zajca, srne, evrazijskega 
risa, sivega volka in race mlakarice. Izbrala sem živali, 
ki jih otroci v predšolskem obdobju že večinoma do-
bro poznajo. Otroci predvsem spoznavajo telesne zna-
čilnosti živali, njihovo prehranjevanje in življenjsko 
okolje.

Slika 1: Fosilizirane sledi dinozavrov v bližini Poreča, Hrvaška (foto: Gregor Torkar)
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namen in cilji

Osnovni namen igre je prepoznavanje živalskih sto-
pinj, s katerimi se predšolski otrok srečuje v naravi. Z 
igro želim otroke spodbuditi k spoznavanju in prepo-
znavanju stopinj določenih živali, opazovanju razlik in 
podobnosti med njimi ter ne nazadnje spodbuditi k 
natančnemu opazovanju in raziskovanju narave.

Cilji igre:
– otrok spoznava različne živali,
– otrok odkriva in spoznava različne odtise oziroma 

stopinje živali,
– otrok spoznava in primerja različne oblike odtisov,
– otrok prireja 1:1,
– otrok odtiskuje,
– otrok se seznanja z osnovnimi pravili igre.

Komplet vsebuje naslednje pripomočke:
– leseno igralno kocko, na kateri je upodobljenih 6 

živali (evrazijski ris, rjavi medved, raca mlakarica, 
sivi volk, poljski zajec in srna),

– leseno podlago, na kateri so narisane omenjene živa-
li (vsak igralec potrebuje svojo igralno podlago),

– šest lesenih štampiljk (na zgornji strani je slika nog 
živali, na spodnji pa so narejeni odtisi živali),

– blazinica za odtiskovanje,
– samolepilni listki.

navodila za izdelavo igre

1. Za izdelavo potrebujemo pripomočke, ki so prika-
zani na sliki 2.

2. Najprej izrežemo slike živali in sledi, ki smo jih na-
tisnili z laserskim tiskalnikom.

3. Vzamemo leseno kocko, izrezane slike živali, čopič 
in lepilo Mod Podge. S čopičem nanesemo lepilo 
na sliko živali (slika 3, sličica 1), nato jo prilepimo 
na kocko (slika 3, sličica 2). Ko oblepimo kocko, 
počakamo 24 ur, da se prilepljene slike posušijo. 
Naslednji dan zmočimo krpico in rahlo drgnemo 
papir na kocki, dokler se ta ne odtisne na leseno 
kocko (slika 3, sličici 3 in 4).

4. Enak postopek lepljenja slik živali ponovimo na 
leseni podlagi in zgornji ploskvi štampiljk.

5. Na spodnje ploskve štampiljk zalepimo izrezane 
stopinje živali. Prerišemo na moss gumo in jih izre-
žemo (slika 4). Z vročo pištolo stopinjo prilepimo 
na štampiljko.

6. Potrebujemo še blazinico za odtiskovanje.

Slika 2: Pripomočki (foto: Gloria Kovač)

Slika 3: Postopek izdelave kocke s sličicami živali (foto: Gloria 
Kovač)

Slika 4: Postopek priprave štampiljke stopinje (foto: Gloria 
Kovač)

Slika 5: Igralna kocka 
(foto: Gloria Kovač)
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Slike 6, 7 in 8: Lesena podlaga z živalmi; Štampiljke – zgornja stran; Štampiljke – spodnja stran (foto: Gloria Kovač)

navodila za izvedbo igre

Igra je bila izdelana za otroke stare od 3 do 6 let. Igro 
lahko igra en ali več igralcev. Cilj igre je, da otrok zapol-
ni leseno podlago (slika 6) s samolepilnimi listki, na ka-
terih so odtisnjene stopinje živali. Sliki določene živali 
na kocki in štampiljki imata enako barvo obrobe. Na tak 
način lahko otrok, ali stopinja ustreza določeni živali.

Igralni koraki:
1. Igralec vrže kocko (slika 5). Zgornja ploskev na 

kocki bo pokazala določeno vrsto živali.
2. Na štampiljkah poišče in priredi ustrezno tačko ži-

vali (sliki 7 in 8). 
3. Z blazinico za odtiskovanje oblikuje odtis oziroma 

sled živali na samolepilni listek. Tako dobi stopinjo.
4. Odtisnjeno stopinjo položi na ustrezno žival na le-

seni podlagi (slika 6). 
5. Igra se konča, ko igralec zbere odtise vseh šestih 

živali na igralni plošči.

Igro lahko tudi priredimo, npr. otroci odtisnejo vseh 
šest štampiljk na samolepilne listke. Vsak sodelujoči 
otrok mora imeti na voljo vseh šest sledi živali odtisnje-
nih na samolepilnih lističih. Otroci izmenično mečejo 
kocko. Za vrsto, prikazano na kocki, poiščejo ustrezno 

stopinjo na samolepilnem listku in jo prilepijo na ustre-
zno mesto na leseni podlagi. V kolikor otrok ni povsem 
prepričan o pravilnosti svoje izbire si lahko pomaga s 
štampiljkami. Zmagovalec igre je tisti, ki prvi prekrije s 
stopinjami vse živali na leseni podlagi (bingo).

Štampiljke živali lahko otrok uporabi za prikaz zna-
čilne hoje živali (npr. skakanje zajca). Zaporedje sledi 
odtisne na večji list papirja. Otrok naj pri igri upora-
blja knjigo o stopinjah živali, v kateri lahko preveri, 
kakšno zaporedje sledi ima posamezna žival. 

Leseno kocko lahko uporabimo tudi za gibalno ak-
tivnost – pantomimo. Otrok vrže kocko in posnema 
žival na sliki. Ostali otroci v skupini skušajo uganiti, 
katero žival prikazuje. Če otroci ne uganejo živali, jim 
otrok pomaga tako, da opisuje prehrano živali, posne-
ma oglašanje itn. 

Igra predstavlja tudi izhodišče za nadaljnje razisko-
vanje, iskanje stopinj ter drugih sledi v gozdu ali dru-
god v naravi. Otroci lahko z opazovanjem stopinj v 
naravi spoznavajo tudi skupno število, hitrost in smer 
hoje, kje so živali počivale, se prehranjevale itn.
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Slika 9: Otroci igrajo igro 
(foto: Gloria Kovač)


