
ČETRTEK, 19. marec 2020 

Dobro jutro otroci moji ;) 

Danes, ko se boste odpravili v lep sončen dan, pojdite iskat tisto bibo, miško ali 
medveda, ki se ‘skrivajo’ v naših bibarijah. Lahko se usedete na kamenje ob 
reki in se igrate jezdeca ampak pazite, da ne padete čmok! v vodo ;). Če pa 
najdete kakšen hlod se pa le spočijte in se požgečkajte po prstkih. 

Bibarije in prstne igre pomembno vplivajo na otrokov čustveni razvoj. Pri igranju teh 

iger v otroku raste občutek varnosti (neposredna povezava z odraslo osebo). Občutek 

varnosti se razvija tudi preko dotika, ki ga odrasla oseba uporablja v igranju z 

otrokom. Pri igranju teh iger je otrok postavljen pred različne izzive: matematične, 

jezikovne, glasbene, socialne, gibalne in umetniške. 

Mira Voglar bibo opredeli takole: “Bibe so nekaj česar ni, pa vendar je. Bibe so vesele 

igre. Bibe so bitjeca, ki otroke spravljajo v dobro voljo. Bibe so mamini prsti. Bibe… to 

je nekaj, kar si vsak od nas želi, da bi imel in kar tudi lahko ima, če le hoče.” 

*** 
Bibarije: 

* MEDVED STOPA (Mira Voglar) 

Medved stopa copa-cop, copa-cop, copa-cop,  
(otrok leži na tleh, z njegovimi nogami pa “udarjamo” ob tla) 
zajček skače hop-hop-hop, hop-hop-hop, (ploskamo z njegovimi rokami) 
mala miška pa hiti tike, tike, tike, ti. 
(s palcem in kazalcem gremo po otrokovi roki do vratu) 

* JEZDEC (Mira Voglar) 

Klopa, klopa, klopa klop, 
konja ženeta galop. 
Potlej hop! čez vodo skok! 
Jezdec pade v vodo, čmok! 

Kako se igramo: 
Otrok nam zleze na kolena, obrnjen proti nam. Držimo ga za roke. Kolena 
enakomerno dvigamo in spuščamo v ritmu pesmi. Pri besedilu “Jezdec pade v 



vodo, čmok!” kolena nekoliko razširimo, tako da otrok zdrsne mimo (pade v 
vodo). Besedo “Jezdec” pa lahko zamenjate z otrokovim imenom. 

*MIŠKA IN KRT (Mira Voglar) 

Gremo na vrt, gledat kaj delata miška in krt. 
Miška po vrtu drobenclja, (s prsti se sprehodimo po dlani)  
krtek pa zemljo ravna. (pobožamo se po dlani)  
Miška nabira rožice za krta, (primemo vsak prst posebej) 
krtek pa luknjico vrta. 
Vrta, vrta, luknjo za miško, (vrtamo v levo dlan) 
vrta, vrta luknjo za krta. (vrtamo v desno dlan) 
V prvi luknji miška spi, (palec skrijemo v levo dlan)  
v drugi miški krtek spi: (palec skrijemo v desno dlan)  
Ninaj, ninaj, ninaj, ni! (zazibamo obe dlani) 

*NAGAJIVE HLAČE (Mira Voglar) 

Hlače se ne pustijo sleči! 
Komur se posreči, nagajive hlače sleči, 
dobi dve jagodi rdeči! 

Pride medved bla, bla, bla, 
tisti medved, ki vse zna. 
Vleče, vleče, hlač ne sleče. 

Pride miška bla, bla, bla, 
tista miška, ki vse zna. 
Vleče, vleče, hlač ne sleče. 

Pride biba bla, bla, bla, (namesto “biba” lahko uporabite mami, očka,…) 
tista biba, ki vse zna. 
Nič ne vleče, hlače sleče. 

Ta bibarija je super, kadar otrok leži (na previjalni mizi) in mu moramo sleči 
hlače. 



*** 
Prstne igre: 

Ta je v vodo padu,  (pokažemo na palec) 
ta ga je ven izvleku, (kazalec) 
ta ga je iz oblekice sleku, (sredinec) 
ta ga je dal v posteljco ajat, (prstanec) 
ta je pa teku mamici povedat, (mezinec) 
pol so ga pa ta, pa ta, pa ta, pa ta kregali, (pokažemo na palec, kazalec, 
sredinec, prstanec) 
na, na, na, na, zakaj si pa mamici povedal (rahlo udarjamo s prsti po mezinčku 
in se smejemo). 

** 
Ta z drevesa hruške stresa, (palec) 
ta jih meče v prazne vreče, (kazalec) 
ta na rame vrečo vzame, (sredinec) 
ta jo skozi vrata nosi, ( prstanec) 
ta pa gleda in pojeda. (mezinec) 

** 
Miška z luknje je pritekla, malim miškam žemlje spekla: 
tebi dam, ker se smejiš, (palec) 
tebi dam, ker ne kričiš, (kazalec) 
tebi dam, ker z bratci podeliš, (sredinec) 
tebi dam, ker hitro zaspiš, (prstanec) 
tebi dam, ker si najmanjša miiiiiiiiš. (mezinec) 

*** 
Veliko užitkov v žgečkanju, božanju, crkljanju in seveda, ostanite zdravi! Če pa 
najdete kakšno bibo pa jo le požgečkajte nazaj, da ne bo samo ona žgečkala 
vas ;) 

Polona Horvat  



PETEK, 20. marec 2020 

Še zadnjič v tem tednu, dobro jutro vsem! 

Otroci radi ustvarjajo. Ni važno kaj jim ponudimo. 

* ŠKATLE 
Če se vam kje “valja” veeliiiiika škatla, lahko iz nje naredite hišico. Jo 
pobarvate skupaj z otroki, izrežete okna in vrata in voula, hišica je tu. V njej se 
bodo radi skrivali, igrali ali pa celo spali.  

Iz malo manjše škatle lahko naredite avto iz katerega bodo gledali risanko 
(bodo imeli svoj drive-in kino ;)). 

Še manjše škatlice oz. več manjših škatlic pa lahko lepo ovijete v okrasni papir, 
lahko jih pobarvate,… Postavite jih kot keglje in jih z žogico podrete. To lahko 
naredite tudi iz pločevink, kot kaže slika v priponki. Iz pločevink lahko 
naredimo celo svoje hodulje ;). 
 



* KAMNI 
Ko boste zašli v naravo naberite kamenčke. Kasneje jih doma lahko skupaj 
pobarvate. Lahko nanje rišejo/te s flomastri, lahko jih pobarvajo/te z vodenimi 
ali tempera barvami. Če želite, da bodo barve bolj obstojne, so za to prave 
akrilne barve, vendar pazite na roke in obleko, ker ne grejo rade dol :(. Da bi 
bile barve bolj obstojne (če jih ne barvate z akrilnimi barvami), kamenčke 
lahko pošpricate z akrilnim lakom. 
Naslednjič ko se vidimo pa lahko en kamenček prinesete v vrtec. 

(Včeraj zvečer sem videla še eno idejo. Lahko pobarvate tudi prazne polžje 
hišice.) 

* PAPIR 
Otrokom pomagajte natrgati (ali nastrižite) papir na trakove (časopis, odpaden 
reklamni papir,…). Zavrtite glasbo, naj jih mečejo v zrak, primejo jih lahko v 
šop in si naredijo čisto svoje pom-pom navijaške cofke. Okrog pasu jim 
zavežite elastiko in zadaj zataknite papir in bodo postali čisto prave baletke. 

Še nekaj zanimivih idej pa na tej povezavi: 
https://www.facebook.com/658700594543497/posts/858079071272314/?d=n 

https://www.facebook.com/658700594543497/posts/858079071272314/?d=n


** 
Vem, da ste sami zelo iznajdljivi, zato upam, da sem vam ta teden vsaj malo 
pomagala, kako še lahko preživite čas s svojimi zakladki. Zelo sem vesela, da 
sem z vami lahko delila nekaj idej, še bolj pa bom vesela, če boste kakšno 
“ponucali” ;). 

Kar naenkrat nam je podarjen čas. Izkoristimo ga! Uživajte! Imejte se radi! 
Objemite svoje zakladke v mojem imenu pa vsakemu pritisnite enega lupčka 
na lička, kot bi jim ga tudi jaz. 

Lucija, Neža, Sofia, David, Tim, Mila, Žana, Jakob, Teo, Tara, Leon, Matevž, da 
veste, vsi ste tudi malo moji :) in upam, da se kmalu spet vidimo*. 

Imejte se lepo in seveda, ostanite zdravi! 

Polona Horvat  



Barvanje nabranih Lucijinih in Larinih kamnov in še dve umetnini zraven. Bravo 
punci! 

 

 

Matevž pa je barval polžje hišice. 
Odlično Matevž!


