
 
                                                                                         

                                                                                                               

 

Izdelajte igro »spomin« 
Igra je lahko izhodišče za pogovor o prijetnih in neprijetnih 

čustvih, o situacijah, v katerih jih doživljamo, ter o tem,  

kako lahko izražamo in obvladujemo močna čustva.  

 

Navodila 

Natisnite in izrežite pisane kvadratke s čustvi ter kartice z vprašanji.  

Priporočamo, da jih natisnete ali nalepite na trši papir, da jih boste lahko uporabili večkrat. 

Igro lahko igrate kot običajno družabno igro »spomin«. Kvadratne listke s čustvi razporedite po 

mizi z barvnimi sličicami obrnjenimi navzdol, da si igralci ne zapomnijo, kje leži določen listek. 

Igralci morajo poiskati ustrezne pare. Prvi igralec izbere dva listka in ju obrne ter barvni sličici 

pokaže, tako da ju vidijo vsi igralci. Sledi lahko pogovor tem, kateri čustvi sta prikazani na listkih. Če 

najde ustrezen par, lahko listka obdrži in nadaljuje z iskanjem. Išče lahko tako dolgo, dokler ne 

najde ustreznega para. Potem listka obrne z barvno sličico navzdol in ju položi nazaj na mizo. 

Igralci si poskušajo zapomniti, kam je položil listka, saj ju bodo kasneje verjetno potrebovali. 

Igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Zmagovalec igre je tisti, ki zbere največ parov. 

Igro pa lahko tudi popestrite, da postane nekoliko težja in tudi bolj zanimiva.  

Pri tem vam bodo pomagale kartice z vprašanji. Ko igralec najde ujemajoč par kvadratnih listkov s 

čustvi, pogleda, katere barve sta in vzame kartico z vprašanjem, ki je enake barve. Nato odgovori 

na vprašanje, zapisano na kartici, ali opravi izziv. Če pravilno odgovori oziroma uspešno opravi 

izziv, dobi dodatno točko.  

 Na modrih karticah so vprašanja, s pomočjo katerih igralec z drugimi deli, kdaj doživlja 

določeno čustvo. 

 Na zelenih karticah so izzivi, pri katerih mora igralec s pantomimo (torej le z gibi telesa, 

brez izgovorjenih besed) drugim pokazati čustvo, soigralci pa ugibajo, za katero čustvo gre. 

 Na roza karticah so zapisane situacije, v katerih oseba doživlja določeno čustvo. Igralec 

mora ugotoviti, za katero čustvo gre. Rešitve najdete na koncu tega dokumenta. 

 Na oranžnih karticah so vprašanja, ki se nanašajo na besedišče, povezano s čustvi. 

Da igra za otroke ne bo pretežka, lahko nekatere pare izločite. Izločene listke lahko uporabite 

naslednjič. 

 

Uživajte! 



 
                                                                                         

                                                                                                               

   
 

 
 

 
 

 
   

  

 
 

 
 

    

    

    



 
                                                                                         

                                                                                                               

    

    

    

    

  
  

 

 



 
                                                                                         

                                                                                                               

Kdaj si jezen/jezna? 
 

Kdaj te je strah? 
 

Na kaj si najbolj 
ponosen/ponosna? 

Kaj te običajno razveseli? 
 

Kdaj čutiš ljubezen? Kdaj si žalosten/žalostna? 

Soigralcem povej, da je čas za 
pantomimo. Uganiti morajo, katero 

čustvo boš izrazil/izrazila. 
 

Brez besed izrazi VESELJE. Drugi 
morajo uganiti, za katero čustvo gre. 

Soigralcem povej, da je čas za 
pantomimo. Uganiti morajo, katero 

čustvo boš izrazil/zrazila. 
 

Brez besed izrazi POGUM. Drugi 
morajo uganiti, za katero čustvo gre. 

Soigralcem povej, da je čas za 
pantomimo. Uganiti morajo, katero 

čustvo boš izrazi/izrazila. 
 

Brez besed izrazi JEZO. Drugi morajo 
uganiti, za katero čustvo gre. 

Soigralcem povej, da je čas za 
pantomimo. Uganiti morajo, katero 

čustvo boš izrazil/izrazila. 
 

Brez besed izrazi PRESENEČENJE. 
Drugi morajo uganiti, 
za katero čustvo gre. 



 
                                                                                         

                                                                                                               

Soigralcem povej, da je čas za 
pantomimo. Uganiti morajo, katero 

čustvo boš izrazil/izrazila. 
 

Brez besed izrazi STRAH. Drugi morajo 
uganiti, za katero čustvo gre. 

Soigralcem povej, da je čas za 
pantomimo. Uganiti morajo, katero 

čustvo boš izrazil/izrazila. 
 

Brez besed izrazi PONOS. Drugi 
morajo uganiti, za katero čustvo gre. 

 
Miha se je izgubil 

v zabaviščnem parku. 
 

Kaj meniš, kako se počuti? 
 

Sošolka je Andreji razložila, 
kako se računa z ulomki. 

Zdaj Andreja to zna. 
 

Kaj meniš, kako se počuti 
Andreja? 

 
Tomažev kuža je poginil. 

 
Kaj meniš, kako se počuti Tomaž? 

 

Nekateri otroci so se norčevali iz Petra. 
 

Nika mu je pomagala, tako da jim je 
rekla, naj takoj nehajo, drugače bosta 

povedala o tem učiteljici.  
Otroci so nehali. 

 

Kaj meniš, kako se je počutila Nika? 

Tine bo z ekipo čez 10 minut 
nastopil na nogometni tekmi. 

 
Kaj meniš, kako se počuti? 

Naštej 10 različnih čustev. 

Naštej vsaj 5 prijetnih čustev. Naštej vsaj 5 neprijetnih čustev. 



 
                                                                                         

                                                                                                               

Povej vsaj 5 različnih besed  
ali izrazov, s katerimi  

izrazimo strah. 

Povej vsaj 5 različnih besed  
ali izrazov, s katerimi  

izrazimo ljubezen. 

 
Povej vsaj 5 različnih besed  

ali izrazov, s katerimi  
izrazimo veselje. 

Povej vsaj 5 različnih besed  
ali izrazov, s katerimi  

izrazimo jezo. 

 

 

 

Rešitve nalog na roza kartončkih: ugotovi čustvo oziroma čustva 

Miha se je izgubil v zabaviščnem parku. Kako se počuti?  

Prestrašeno, zmedeno, morda mu je nerodno, ker se je izgubil, mogoče čuti krivdo, ker ni upošteval navodil, 

naj ostane v bližini staršev/prijateljev/učiteljice/učitelja. 

Sošolka je Andreji razložila, kako se računa z ulomki. Zdaj Andreja to zna. Kako se počuti Andreja? 

Andreja je vesela, ponosna nase, hvaležna sošolki, ki ji je pomagala. 

Tomažu je poginil kuža. Kako se počuti Tomaž?  

Žalosten je. 

 

Nekateri otroci so se norčevali iz Petra. Nika mu je pomagala, tako da jim je rekla, naj takoj nehajo, 

drugače bosta povedala učiteljici. Otroci so nehali. Kako se je počutila Nika?  

Bila je pogumna. Preden se je odločila, da bo pomagala Petru, je bila morda malo zaskrbljena, mogoče jo je 

bilo strah. Čutila je empatijo – ugotovila je, da se Peter počuti slabo in da si verjetno želi, da bi mu nekdo 

pomagal in odločila se je, da mu bo pomagala ona. Potem, ko so otroci odnehali, pa je bila ponosna nase, 

vesela, morda je čutila olajšanje, da so otroci prenehali zafrkavati Petra. 

Tine bo z ekipo čez 10 minut nastopil na nogometni tekmi. Kako se počuti? 

Je vznemirjen, morda ga je malo strah. Je optimističen – z ekipo so pridno trenirali in pričakuje dober 

rezultat. Mogoče je vesel, navdušen, ker bo spet lahko igral s prijatelji.  

Morda je ponosen, da bo lahko nastopil s svojo ekipo. 


