
 

 

 

 

 

 

 

1. IGRA- ŽLIČKARJI 

Sodelujeta dva iz skupine. Eden prenaša balon, drugi pa ga sprejme. 

 

Na voljo ima 6 balonov, ki jih mora prenesti iz ene strani na drugo v žlički. 

Prične na enem koncu, na sredini poti  obhodi enkrat palico (en krog okrog nje) 

in na drugi strani da balonček sotekmovalcu, ki ga prenese v vedro. Isto ponovi 

še za ostale balone. UPOŠTEVA SE ŠTEVILO BALONOV V VEDRU. 

 

2. IGRA – GASILCI 

Sodelujejo trije iz skupine. Dva prenašalca in eden, ki nataka v kozarce. IGRA 

TRAJA 2MIN. 
 

Prenašalca dobita kozarca z luknjo na dnu. Na tleh je pripravljena posoda z 

vodo, v kateri je flaša brez dna in s športnim zamaškom. S to flašo se bo 

natakalo v kozarce. Tisti, ki prenaša vodo, postavi kozarec na pripravljen prostor 

in počaka, da mu ga drugi natoči, nato odnese kozarec na drugo stran, kjer čaka 

vedro, v katerega se zliva voda. UPOŠTEVA SE VIŠINA NATOČENE 

VODE. 

 

3. IGRA – MATRICA 

Sodelujeta dva iz skupine. Eden je Neo, drugi pa napadalec. 

 

Tu se bo potrebno izmikati balonom. Neo stoji v krogu, ki je 6m stran od 

napadalcev drugih skupin. Vsak napadalec ima 2 balona. Mečejo po dva 

napadalca naenkrat po en balon. Neo se jih mora izogibati. Manj kot ga 

zadenejo, več točk dobi. UPOŠTEVA SE ŠTEVILO ZADETIH BALONOV. 

 

4. IGRA – SLEPI ISKALCI 

Sodelujeta dva iz skupine. Eden je iskalec, drugi pa ga usmerja. 

 

Na vrvici so privezani baloni (6 balonov) in privezani na dve palici 1,5m visoko. 

Iskalcu se  zavežejo oči in se mu da bucika. Ima 1MIN ČASA, da preluknja čim 

več balonov, še predno pa začne se 4-krat zavrti na mestu. UPOŠTEVA SE 

ŠTEVILO PREDRTIH BALONOV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. IGRA - ZAPLEŠIMO 

Iz vsake skupine dva para-štirje tekmovalci-(dovoljeno tekmovanje enega od 

animatorjev).  

 

Na eno nogo se jima priveže balon. Stopijo v krog (označeno polje), v katerem 

plešejo. Če kdo prestopi črto izpade iz igre. Enakomerno se jih razporedi po 

prostoru. Ko prične glasba pričnejo plesati in nasprotnikom pokati balone, na 

svojega pa morajo paziti, da jim ne poči. Tisti, ki prvi izpade dobi 1točko, 

naslednji 2točki… 

 

2. IGRA – SEMAKOLNICE 

Dva iz skupine (tekmujejo eden po eden) UPOŠTEVA SE ČAS! Eden je 

semakolnica drugi voznik. 

 

Tisti, ki je semakolnica si na roke natakne plavutke,  potem pa čim hitreje na 

drugo stran, na poti tri ovire. (tri palice-slalom) 

 

3. IGRA – PETELINJI BOJ Eden iz skupine-petelin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roke prekrižane in poskakuje na eni nogi, bori se s članom iz druge skupine, 

toliko časa dokler nekdo ne stopi na drugo nogo. 

 

Igrišče:tri palice ovite v dveh višinah z vrvico 

 

4. IGRA – KONJSKE DIRKE 

Dva iz skupine. Eden je konj, drugi jezdec.  Tekmovanje, kdo je prej. 

Vsi se postavijo na štartno črto (vse skupine). Na znak se poženejo proti drugi 

strani. 



 

 

1.DISCIPLINA- Met kopija 

 

Sodelujeta dva člana iz skupine. Vsak ima dva meta, upošteva pa se najboljši rezultat. Polje 

bo označeno s polkrožnimi črtami, na katerih bodo zapisane razdalje. Vsak met se bo še 

posebej izmeril. UPOŠTEVA SE DOLŽINA META KOPIJA 

 

2. DISCIPLINA- skok v daljino 

 

Iz skupine sodelujejo trije člani. Vsak ima dva skoka. En poizkusen skok in en, ki se oceni. 

Najprej vsi izvedejo poizkusni skok, nato pa skok za oceno. UPOŠTEVA SE DOLŽINA 

SKOKA 

 

3.DISCIPLINA-smučarski slalom 

 

Tekmuje le en član iz skupine. Na startu ga čakata smučki (leseni dolgi 1m)  in par palic. Na 

znak steče k smučkam, jih natakne, vzame palici in se odpravi po progi. Na progi so razne 

ovire, ki jih je potrebno premagati. Smer, kamor mora iti tekmovalec bo označena s 

puščicami.  UPOŠTEVA SE ČAS! 

 

Proga:  

 

 

 

 

 

 

 

4.DISCIPLINA-štafetni tek 

 

Sodelujejo trije člani iz skupine. Postavijo se na enakomerno narazen (na označeno mesto). 

Na žvižg prvi prične teči z valjem, do prvega tekmovalca, mu da valj in ta teče naprej, on pa 

se postavi na njegovo mesto. Ko zadnji preteče progo da mesta kjer je stal prvi, je tek 

zaključen. UPOŠTEVA SE ČAS!  

 

5.DISCIPLINA-ekipna 

Šest tekmovalcev iz skupine. (dovoljeno tekmovanje enega od animatorjev). Po dva 

skupaj zvezana za noge, s hrbti skupaj. Obe nogi zvezani. Igra pa je nogomet. En par v golu, 

druga dva igralca. Malo igrišče, ta mala gola. Igra se 10min, prva igra le 5min (lahko tudi več 

ali manj, glede na to koliko časa bomo imeli.). Z žrebom se določi pare skupin. Ena skupina 

gre brez tekme v pol finale, druge štiri se pomirita. Zmagovalki se uvrstita v pol finale, drugi 

dve pa se pomirita za dodaten vstop v pol finale.  UPOŠTEVA SE število golov 

 

 

 


