
ZABAVNE BESEDNE IGRE ZA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA DOMA 

 

1. ZAMISLI SI OSEBO 

Eden od igralcev si zamisli osebo, ki jo vsi poznajo. Ostali igralci postavljajo 

vprašanja in ugibajo osebo, npr. »Ali je otrok, ali nosi očala, ali hodi v šolo , ali je 

iz naše vasi…?« Tisti, ki si je osebo zamislil, lahko odgovarja samo z DA/NE. Kdor 

osebo ugane, se spomni novo osebo. 

2. VIDIM, VIDIM … 

Eden od igralcev izbere predmet, ki ga vsi vidijo in reče: »Vidim, vidim nekaj na 

črko  … (npr. D)«. Ostali igralci ugibajo, kateri predmet je to in sprašujejo po 

predmetih (v tem primeru na črko D, npr. Ali je drevo, denar…). Tisti, ki 

predmet ugane, naslednji začenja igro. 

3. ASOCIACIJE 

Prvi igralec izreče besedo, ki mu prva pade na pamet. Naslednji igralec mora 

povedati novo besedo, ki je na nek način povezana s prejšnjo. Igra traja, dokler 

nekdo ne ponovi že izrečene besede ali pa ne zna več nadaljevati. Takrat mora 

določiti novo besedo za začetek igre. 

4. TEKMOVANJE 

Nekdo tiho govori abecedo, drugi ga ustavi z besedo STOP. Na tisti glas, kjer se 

je začetni igralec ustavil, iščejo besede. Poiskati jih morajo čim več.  

5. NASPROTJA 

Prvi igralec pove poljubno besedo, ki ji lahko najdemo nasprotje. Vsi ostali 

igralci povejo nasprotje. Začnemo z enostavnimi pari, npr. MLAD/STAR, 

NOČ/DAN, ZNOTRAJ/ZUNAJ… Če nihče ne najde nasprotja dane besede, ga 

mora povedati, kdor je izrekel besedo. Če tudi on ne ve nasprotja, dobi 

kazensko točko. 

 

 



6. BESEDNA OLIMPIADA 

Vsak igralec poskuša v minuti povedati čim več besed na isti glas, ki ga je določil 

soigralec. Slednji tudi šteje pravilne besede. 

 

7. PRIDEM IN GREM 

Igra mora potekati čim hitreje, da je težja in bolj zabavna. Vsak igralec si izbere 

eno črko iz abecede in ko je na vrsti, mora povedati, od kod prihaja, kaj je in 

kam gre. 

PRIMER: P…. Prihajam iz Pirana, sem pek in grem v Portorož. 

Kdor se ne spomni dovolj hitro ali se zmoti, izpade iz igre. 

8. RIME 

Prvi igralec pove izbrano besedo, naslednji igralec pove novo besedo, ki se rima 

s prejšnjo. 

 

Povzeto po: 

http://igramose.blogspot.com/p/jezikovne-igre.html  
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