
LABIRINT IZ LEGO/DUPLO KOCK  ALI IZ ODPADNEGA MATERIALA:) 

Kocke so odlična igrača. Nešteto načinov igre omogoča zabavo in obenem razvoj. Ena od teh 

je, labirint, kot je prikazano spodaj na sliki. Potrebujete podlago, kocke in frnikolo, žogico, kaj 

kar se kotali in imate to doma.  

 

 

 

 

 

             Labirint iz lego kock. Vir: https://www.varuska-ziva.si/labirint-iz-lego-kock/ 

Labirint iz materiala, ki ga najdemo doma: 

Če doma nimate lego/duplo kock, lahko naredite labirint iz odpadnega materiala. Na primer: 

Karton ali pokrov od škatle – za podlago, škatlice, časopisni papir, ki ga zvijete v kačo, 

odpadno embalažo – kot ograjo za labirint – na podlago jih prilepite z lepilom/selotejpom, 

dodate žogico/frnikolo/nekaj, kar se kotali – lahko naredite žogico iz alu folije in igrača je 

narejena. :)  

 

 

 

 

 

 

                                                        Preprost labirint (Dragana J.) 

 

 

 

 

 

   

                                                      Bolj zahteven labirint (Dragana J.) 

https://www.varuska-ziva.si/labirint-iz-lego-kock/


VODENA VIZUALIZACIJA – zgodbe, ki spodbudijo domišljijo in 

pomagajo, da se umirimo.  :)  

Zgodbe pripovedujemo/beremo počasi, da si lahko ob pripovedi vsak ustvari svojo predstavo.  

Te dni se vse dogaja doma – vrtec, šola, služba – seveda ob vseh vsakdanjih izzivih vsake 

družine. Ni lahko, včasih je vsega tudi preveč in zato potrebujemo način, da se ustavimo, 

umirimo in zberemo misli.  »Živimo v času, ko vsi hitimo. Občutek imamo, da nikoli ne 

naredimo stvari do konca. Delo se nam kopiči in z vseh strani pritiskajo na nas.« je zapisala 

avtorica vodenih vizualizacij ga. Gordana Schmid. Zgodbe za slikovno predstavljanje najdete 

na spletni povezavi: 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf (vir) 

 

TELOVADBA ZA MOŽGANE 

Iz materiala, ki ga najdete doma, izdelate stezo v obliki znaka neskončno oz. ležeče št. 8. Za 

podlago sem uporabila kos kartona. Časopisni papir sem zvila v rolice/kačo in ga s pomočjo 

lepilnega traku prilepila na podlago – najprej sem izdelal dva približno enaka kroga. Okoli njiju 

pa postavila še stezo.  Iz alu folije izdelamo žogico, lahko uporabimo frnikolo/žogico. S 

premikanjem plošče žogico popeljemo po stezi. Igra spodbuja in aktivira obe polovici naših 

možganov.  :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Labirint neskončno (Dragana J.) 

 

 

 

Pripravila: Dragana Jevtić 

http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vodena%20vizualizacija%202012.pdf


 


