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Vodne igre 

Spodaj je zapisan niz raznih vodnih iger. 

Akvadukt: V puščavi je velika suša, zato morajo zgraditi namakalni sistem. Še prej pa morajo 

pripeljati vodo od izvira do zbiralnika, to storijo s pomočjo akvadukta. Izvir je preprosto član 

skupine, ki zajema vodo iz vedra in jo zliva na akvadukt. Zbiralnik je plastenka, ki je za 

določeno dolžino oddaljena od izvira. Akvadukt pa so ostali člani skupine, ki držijijo pvc 

koščke postavljene enega za drugim od izvira pa do plastenke. 

Dekle je po vodo šla: Vsaka skupina dobi palico na kateri so spredaj in zadaj navezani 

kozarčki ali nekaj podobnega. Na začetku nalije v kozarčke vodo in jih s palico prek ramen 

odnese na drugo stran. Tam jih zlije v steklenico. 

Gasilska cisterna: Vsak član skupine dobi plastično slamico. Naloga vsake skuipne je, da njeni 

člani s slamico potegnejo vodo v usta in tečejo na drugo stran igrišča, kjer morajo napolniti 

plasteko. Kdor je hitrejši, je zmagovalec. 

Gasilska pumpa: Na določeno razdaljo pumpe postavimo konzerve, ki jih morajo igralci izbiti. 

Seveda morajo najprej v pumpo z lončki ali kako drugače nanesti tudi vodo. 

Gasilske vaje: Skupina določi pet predstavnikov. Štirje primejo petega in ga nesejo do vedra z 

vodo. Tam zajame vodo, nato ga nesejo proti goreči sveči, ki jo mora z določene razdalje 

ugasniti s curkom vode. Zmaga skupina, ki hitreje pihne svečo. 

Gugalnica: Tekmujejo vsi otroci iz vseh skupin. Eden od igralcev je lovilec. Na eno stran, kjer 

je tudi lovilec damo kozarček vode. Drugi otroci se postavijo na drugo stran gugalnice. Ko je 

kozarček na njej, skočijo na gugalnico, lonček pa seveda odleti. Če lonček lovilec ulovi, ga 

lahko zlije v steklenico. Zmaga skupina z več vode. 

Lovljenje rib: Na palico pritrdimo špico od pikada, v polno vedro vode pa položimo ribe iz 

stiropora. Otroci morajo z zamahom čimprej zapičiti ribo in jo povleči iz vode. 

Metanje vodnih bombic v vedro: Z določene razdalje mečejo vodne bombice v vedro, ki ga 

nekdo drži. Zmaga skupina, ki je ujela več vodnih balončkov. 

Nabiranje vode: Vsak igralec vsake skupine dobi po en kozarec. Napeljemo hidrant in ga 

zlivamo po otrocih. Kdor nabere več vode je zmagovalec. 

Nahrbtniki: Otroci v nahrbtnikih, ki si jih dajo na hrbet nosijo vodo. Najprej si nahrbtnik dajo 

na hrbet, nato jim drugi igralec z rokami napolni nahrbtnik z vodo. Izpraznijo jo s tanjšo 

gumijasto cevčico. 

Ograda: Med obema skupinama je velika in nepregledna ograja. Najprej ena skupina meče 

čez ograjo vodo, druga pa jo lovi in jo spravlja v steklenico. Nato se vlogi zamenjata. Zmaga 

skupina z več vode. 

Oskrba ranjencev z vodo: Na igrišču zarišemo podolgovat pravokotnik ali uporabimo že 

zarisano igrišče. Ena skupina se razdeli ob daljši dve stranici, druga pa ob krajši dve. Znotraj 
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pravokotnika ne sme stopiti nihče, razen prenašalca vode. 

Skupina, ki je ob daljših stranicah je skupina strelcev. V ta namen ima nekaj tenis žogic s 

katerimi ciljajo kozarec vode, ki ga prenašalec nosi na pladnju. Skupina ob krajših stranicah je 

skupina prenašalcev. Na eni strani začnejo prenašati vodo (oskrbovati ranjence) na drugo 

stran: En član skupine napolni kozarec z vodo, ga postavi na pladenj in prenese na drugo 

stran. Če mu ga med prenosom zbijejo ali se mu prevrne, se mora vrniti in ponovno napolniti 

kozarec. Ko pride, da drugo stran, vzame pladenj s kozarcem nekdo drugi in ga prenese nazaj 

na drugo stran. 

Drugi igralci skupine prenašalcev pa dobijo določeno število vodnih bombic, katere si 

napolnijo (tekoča voda v cevi) in z njimi obmetavajo skupino napadalcev. Pri tem ne smejo 

prestopiti meje, ki jim jo postavlja krajša stranica pravokotnika. 

Po določenem številu prenosov, se skupini zamenjata. Zmaga skupina, ki je hitreje opravila 

svoje prenose. 

Pihanje žogic: Tekmujejo po 3. ali 4. tekmovalci. Vsak dobi eno slamico. V velik čeber ali kad 

damo ping - pong žogico. Določimo meje in nato začno to žogico pihati. Ko žogica pride v 

določeno mejo, tista skupina, ki je to dopustila izpade. 

Pobiranje jabolk iz vedra: Vsaka skupina izbere 5 predstavnikov, ki morajo preteči razdaljo 

do vedra, v katerem je 5 jabolk (za vsako skupino svoje vedro). Vsak predstavnik mora le z 

usti pobrati jabolko iz vedra in ga odnesti do svoje skupine; šele nato začne naslednji 

tekmovalec. Zmaga hitrejša skupina. 

Pokanje barvnih balonov: Po prostoru se razporedi enako število z vodo napolnjenih 

balonov ene in druge barve. Skupini se postavita vsaka na svoj konec prostora in izbereta 

enega prostovoljca, ki mu zavežejo oči. Vsak skupina z vzklikanjem navodil usmerja svojega 

“slepca”, da poka balone svoje barve, skupina, ki prej poči vse balone, je zmagovalna 

skupina. 

Pokanje privezanih vodnih balonov: Na ograjo navežemo za vsako skupino 10 balonov. Iz 

vsake skupine 10 tekmovalcev teče štafetno do svoje skupine balončkov in jih poka z rokami 

(teče vsak posamezno, naslednji steče, ko pride nazaj prvi; tekmujejo vse skupine hkrati). 

Skupina, ki prva poči vse balone, je zmagovalna. 

Polnjenje balona z vodo: Tekmuje po en predstavnik vsake skupine. V 40 sekundah mora 

čimbolj napolniti balon z vodo in pri tem sme uporabljati le svoja usta. Tisti, ki bolj napolni 

balon je zmagovalec. 

Prenašanje na hrbtu: Otroci hodijo po vseh štirih, medtem ko na svojem hrbtu nosijo poln 

kozarček vode. Ko pridejo do konca ga morajo sami zliti v steklenico. Kozarček je lahko 

preluknjan. 

Prenašanje vode s krožnikom nad glavo: Skupine se postavijo v vrsto (v vsaki enako 

predstavnikov). Prvi v vrsti zajame vodo iz vedra pred seboj v krožnik in krožnik poda nazaj 

nad glavo. Krožnik tako potuje do zadnjega, ki vodo zlije v plastenko. Nazaj si krožnik 

podajajo kakorkoli. Zmaga skupina, ki prva napolni plastenko. 
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Prenašanje vode s spužvo nad glavo: Skupine se postavijo v vrsto (v vsaki enako 

predstavnikov). Prvi v vrsti pomoči spužvo v vedro pred seboj in jo poda nazaj nad glavo. 

Spužva tako potuje do zadnjega, ki jo stisne v plastenko. Nazaj si jo podajajo kakorkoli. 

Zmaga skupina, ki prva napolni plastenko. 

Prenašanje vode v dlaneh: Tekmuje cela skupina, štafetno. V dlaneh morajo prenesti vodo 

na drugo stran igrišča in napolniti plastneko. Zmaga hitrejša skupina. 

Prenašanje vode v preluknjanih lončkih: Tekmuje cela skupina, štafetno. V preluknjanih 

lončkih (vsaki skupini jih damo 5) morajo prenesti vodo na drugo stran igrišča in napolniti 

dve plastenki (eno dvakrat). Zmaga hitrejša skupina. 

Prenašanje vode z žlico: Člani skupine morajo z žlico v ustih zajemati vodo in jo prenašati na 

drug del igrišča, kjer jo zlivajo v posodo. Zmaga skupina, ki prenese več vode. 

Spuščanje ladjic: Skupina naredi ladjico in jo nato postavi v bazen oz. korito iz lesa (naredi si 

sam). S pihanjem mora čimvečkrat prepotovati določeno razdaljo. Če je korito iz lesa, ga prej 

namoči, zavoskaj in po potrebi dodajaj vodo. 

Tarča: Enega igralca izberejo za ostrostrelca. Drugi pa imajo nalogo, da vzamejo z usti iz 

vedra balonček in ga odnesejo ostrostrelcu. Ko ta zadane določeno tarčo je igre konec. 

Vodna vojna: Na vsaki strani igrišča postavi posodo z vodo in cev, iz katere teče voda. Vsaki 

strani daj tudi določeno število vodnih bombic in plastičnih kozarcev. 

Cilj skupine je, da čimbolj polije nasprotno skupino, vendar je potrebno upoštevati določena 

pravila: 

- z vodnimi bombicami se lahko cilja najbližje s sredine igrišča 

- okrog izvira za vodo je krog, v katerega ne sme vstopiti nasprotnik 

Slej ko prej bo verjetno prišlo do vsesplošnega polivanja, ko ne bodo več upoštevali teh 

pravil. Če želiš z njim prekiniti enostavno zapri vodo. 

Dobro je, če je pri cevi animator, da vsem otrokom natoči vodo in ne pridejo do nje le 

najmočnejši. Animatorji naj pazijo tudi na cevi, da jih ne bodo stikali ali prelamljali, in na 

ventile. 

Vodovod: S slamicami, ki jih spojijo morajo ugasiti svečo, ki je na dokaj kratki razdalji. 

Ugasnejo jo lahko le z vodo, ki priteče po vodovodu. 

OPOZORILO! 

Verjetno bo na vodnih igrah kdo bos, zato skrbno počistite igrišče, da se kdo ne poreže. 

Povejte otrokom, naj si prinesejo s seboj za preobleč. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Pogoji uporabe: 

Gradivo lahko uporabljate za delo v skupinah, pod pogojem, da ne gre za komercialno uporabo. Za te 

namene ga lahko prosto reproducirate in predelujete, vendar morate pri tem navesti avtorja originalnega 

gradiva. Brez dovoljenja gradiva ni dovoljeno objaviti v tiskanih, elektronskih ali katerih koli drugih medijih. 

 

Opomba: Avtor (trenutno) ni znan. Če se prepoznate kot avtor, prosimo pišite na gradiva@oratorij.net. 
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