
Bibarije  

 

 

 

Biba leze biba ni 

tovor nese, osel ni, 

roge kaže, kozel ni, 

hišo nosi, polžek ni, 

Marku spleza pod brado, 

poščegeće ga z nogo. 

Tiho, tiho kakor muc: 

biba leze, buc, buc, buc. 

Biba buba baja, po hrbtu se sprehaja, pa Polonci nagaja ( sprsti se sprehajš po otrokovem 

hrbtu) 

Polonca reče: “ti, ti, ti!” (požugamo s prstom) 

saj ni Biba kriva, če je nagajiva. 

Biba leze, biba gre, da bi prišla do gore, 

do gore, do biser gore, kamor nihče drug ne more. 

Vrh gore je vrt meden, biba leze da bo njen, 

za drevesomn so kolači, med cedi se po pogači. 

Biba leze, biba gre, tovor nese, kam le gre? 

V eno malo luknjico, po lepo rdečo suknjico. 

Biba leze, biba gre, pa do deteca prispe. 

Leze, leze prek nožice, 

prek nožice do ročice, 

tu je vratec, to so usta, 

biba detece pohrusta. 

Kako biba pije? 

Kako se biba umiva? 

Kako biba počiva? 

Kako se biba smeji? 

Kako biba spi? 

(spodbujamo otroka da pokaže, lahko pa namesto Biba vstavimo otrokovo ime) 

 



Muha primaruha ( v roki imamo namišljen kozarec in kuhamo) 

črno juho kuha. 

Hmmm, kako lepo diši, (dvignemo pokrov, juho povohamo) 

kdor prikima, jo dobi. (prikimamo) 

Zdaj pa hitro spat (z dlanmi si pokrijemo obraz in zaspimo) 

v temni mušji grad! 

Kikiriki (se zbudimo) 

Biba leze brez oddiha, 

blja, blja, blja. 

Biba leze in sopiha, 

blja, blja, blja. 

Biba je do vrat prišla. 

Trk, trk, trk, 

Je kdo doma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izštevanke  

 

Preberite si nekaj primerov izštevank, ki pridejo prav, kadar je potrebno določiti igralca, ki 

bo začel igro ali pa morda doma določiti nekoga, ki bo pomil posodo. 

* An ban pet podgan 

štiri miši v uh se piši, 

vija, vaja ven! 

 

* Ančka bančka pomarančka 

v prvi klopici sedi in napiše črko I. 

Gori, doli naokoli, vija vaja ven. 

 

*Pika Nogavička ima rdeča lička, 

nosek pa rumen, ti pa pojdeš ven! 

  

* Didl didl dajčka, mi imamo zajčka. 

Noge ima štiri, niso nič pri miri. 

En, dva, tri - zajček si zdaj ti. 

  

* An ban pet podgan, štiri sove, črn vran. 

Zajčkov pet in miške tri, 

kogar zgrabi, ta lovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gosenica je lezla - Pesem o gosenici  

 

Bodimo pozorni, da še posebej pri najmlajših, pesmi ne izvajamo prehitro, tako da je 

pesmica otrokom razumljiva in jo lahko otroci spremljajo, izgovarjajo,  zraven kažejo in se 

je tudi sami hitreje naučijo. 

  

Gosenica je lezla, počasi na drevo, 

pomigala na dolgo, pomigala kratko (s prstki oponašamo gosenico). 

  

Primigala je k meni 

v lonček sem jo dal (naredimo pest - to bo lonček in damo gosenico vanjo) 

nikar mi ne pobegni, zažugal sem, dejal (zažugamo) 

  

Ko pa v lonček sem pogledal (pogledamo v "lonček) 

je notri ni bilo ("ni-ni") 

pred oknom pa je letal 

metuljček prelepo (posnemamo let metulja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prstne igre  

 

Ta z drevesa hruške stresa. (palec) 

Ta jih meče v prazne vreče. (kazalec) 

Ta na rame vrečo vzame. (sredinec) 

Ta jo skozi vrata vozi. (prstanec) 

Ta pa gleda in pojeda. (mezinec) 

  

Miška kaško kuhala: (mešamo po otrokovi dlani) 

temu dala,(palec) 

temu dala, (kazalec) 

temu dala, (sredinec) 

temu dala, (prstanec) 

temu (mezinec )pa glavco zavila in pod pajzko skrila  ALI 

temu pa vrat zavila in v luknico skrila. 

** pri obeh variantah otroka požgečkamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otroške pesmice: Živali jeseni (M. Voglar)  

 

  

Živali jeseni (Mira Voglar) 

 

1. Ježek teka, teka in se kotali, 

jabolka in hruške, nabadati hiti. 

  

2. Medved kosmatinec svoj brlog ravna, 

z listjem si postilja, zaspano godrnja. 

  

3. Urna veverica pleza na drevo, 

lešnike nabira za zimsko lakoto. 

  

4. Ptice lastovice odletele so, 

v daljne tople kraje zdaj krila jih neso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesmica o dnevih v tednu  

  

 

Simpatična deklamacija, s katero se otroci na zabaven način lahko naučijo poimenovati in 

našteti dnevev tednu. 

“Dobro jutro, stric PONEDELJEK, 

boter TOREK je že vstal?” 

“Prav zares, soseda SREDA, 

dobro se je nasmrčal. 

Pa je prišel ponj ČETRTEK, 

k stricu PETKU sta odšla, 

na križišču sredi pota 

se pridruži še SOBOTA, 

ta pripelje še mesarja 

in zakoljejo komarja, 

naredijo krvavice, 

klobasice in pečenice, 

saj bo jutri dan veselja - 

v vas prispe gospa NEDELJA.” 

 

 

 

Mama v vrtcu  

 

Mama, mama,  

pojdi v vrtec danes sama!  

Tam jim reci,  

da boš jedla,  

da boš spala,  

da se pridno boš igrala.  

Ker je sinko zadržan,  

doma nagajal bo ves dan. 

 

 

 

 

 

 

 



Bibarije II  

 

Biba torto meša, vija vaja, vija vak! (držimo otrokovo dlan in s prstom krožimo po 

njej) 

Biba torto reže, šlik, šlak, šlik, šlak! (držimo otrokovo dlan in s prstom narišemo križ) 

En kos torte ti dobiš (zajamemo iz otrokove dlani s svojimi prsti "torto" in jo nesemo 

pred otrokova usta) 

drugega pa mala miš (enako naredimo in nesemo "torto" pred svoja usta - druga 

verzija: požgečkamo otroka.) 

* * * * * * * * * * 

Pika, pika, pičica (s kazalcem malčka "pikamo" po nosku) 

To je lepa sličica ( s kazalcem otročku obkrožimo obrazek) 

Majhna ušeska (otroka rahlo pocukamo za ušeska) 

Dooolgi vrat (s prstom ga pobožamo po vsej dolžini vratu) 

A po glavi ves kosmat! (skuštramo ga po laseh) 

* * * * * * * * * *  

Miška žgance kuha: 

temu dala (primemo mezinec) 

temu dala, (primemo prstanec) 

temu dala (primemo sredinec) 

temu dala, ( primemo palec) 

temu pa vrat zavila (primemo palec in ga rahlo zavijemo) 

in v luknjico ga skrila (palec skrijemo v pest) 



 

* * * * * * * * * * 

Tukaj je panj (roki sklenemo skupaj) 

a kje so čebele? (pogledamo v dlani) 

Skrile so se (eno roko skrijemo za hrbet) 

vse proč odletele (drugo roko skrijemo za hrbet) 

Preštej do deset (pokažemo dlani in štejemo prste) 

pa pridejo spet. Bzzzzzzzz! (prsti "poletijo" do otroka in ga požgečkajo) 

 

 

 

Otroške pesmice: Moj rdeči avto (M. Voglar)  

 

Brrrrm, brmm brrrm, brrrm (posnemamo zvoke avtomobila) 

1. Moj rdeči avto motor ima, 

ki br, br, br, br, br, br, br, br, br, br, bra. (brbramo na ustnice) 

  

2. Moj rdeči avto krmilo ima 

zavijam sem, zavijam tja, zavijam sem in tja (s telesom zavijamo levo in desno) 

  

3. Moj rdeči avto še hupo ima, 

pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. (pojemo z malo bolj stisnjenim glasom, 

podobnim hupi) 



Otroške skupinske igre: Bela, bela lilija  

 

Otroci sklenejo krog, ter določijo otroka, ki bo plesal miže ali z zavezanimi očmi znotraj 

kroga. Otroci se začnejo vrteti v krogu in zraven prepevajo: 

  

Bela, bela lilija 

v krogu pleše deklica, 

deklica se okrog vrti pa si enga izvoli (če je v krogu deklica) 

ALI 

Črni, črni tulipan, 

v krogu pleše deček sam, 

deček se okrog vrti 

pa si eno izvoli. (če je v krogu fant) 

  

Poskoči enkrat, 

poskoči dvakrat, 

zapri oči, 

pa si enga izvoli. 

Ko si tisti, ki je na sredini izbere nekoga iz kroga, poskuša ugotoviti, kdo je ta izbrana oseba. 

Če ugotovi, potem je ta oseba naslednja, ki bo pleslala v krogu. 

 

 

 

 

 

 



Ptički, v 

gnezda!  

 

 

Vsak otrok dobi svoj obroč. ki predstavlja gnezdo. 

Na začetu je vsak v svojem gnezdu, ko pa vodja igre reče: "Ptički letajo" otroci zapustijo 

svoja "gnezda" in letajo po prostoru, medtem pa vodja igre odstrani en obroč. 

Ko vodja igre reče: "Ptički v gnezda!", vsak otrok steče v najbližje "gnezdo". Najpočasnejši 

ostane brez gnezda in tako izpade iz igre. Kdor do zadnjega ne izgubi "gnezda" je 

zmagovalec. 

 

 

 

En kovač konja kuje  

 

Starost: 4 leta, število igralci naj bodo vsaj triije še bolje pa več, igro pa se lahko igramo 

vsepovsod. 

Stojimo v krogu in vsak pred seboj drži stisnjeni pesti. Vodja igre udarja s pestjo v ritmu 

besedila po drugih pesteh (po vrsti) in zraven govori besedilo: 

En kovač konja kuje, 

kolko žebljev potrebuje, 

en, dva, tri, 

pa povej število ti! 

Otrok, pri katerem se besedilo konča, pove poljubno število. Vodja z izštevanjem izloči 

pest tistega otroka pri katerem se štetje zaključi. 

Ko otrok v igri nima več nobene pesti je izločen. Tako se igra nadaljuje do konca. Zadnji je 

zmagovalec in vodi igro od začetka. 

 

 

 

 

 

 



Ubogi črni muc  

 

Otroci sedijo v krogu. Vodja igre izbere ali izšteje otroka, ki bo v vlogi črnega muca. 

Naloga črnega muca je, da se po mačje odplazi k enemu izmed otrok in mijavka. Izbrani 

otrok ga mora trikrat pobožati po glavi in zraven govoriti: "Ubogi črni muc" , pri tem pa se 

ne sme zasmejati. Če se zasmeji, se vlogi zamenjata, če se ne, se igra nadaljuje tako, da si 

črni muc izbere drugega otroka. 

Igra je primerna za otroke od treh let dalje, igralcev naj bo vsaj 6, igra pa se lahko tako na 

prostem kot tudi v prostoru. 

 

 

 

Hladno - vroče  

 

  

Nekoga izmed igralcev pošljemo iz prostora, mi pa nekje v prostoru skrijemo predmet (ki 

ga določimo prej). Igralca pokličemo nazaj v prostor, njegova naloga pa je, da skriti 

predmet poišče. Usmerjamo ga z besedami: 

hladno: pomeni, da je daleč od skritega predmeta 

toplo: pomeni, da se približuje skritemu predmetu 

vroče: pomeni, da je že v neposredni bližini predmeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


