
Igra malo za zabavo - POSLUŠAJ IN NARIŠI !

NAVODILA

Igro *Poslušaj in nariši* lahko igra poljubno število oseb. Prostor pripravite tako, da lahko 
vsi sodelujoči sedijo in rišejo ne da bi videli nastajajoče delo drug drugega!

Vsak bo rabil nekaj, s čimer bo risal. Za majhno skupino lahko to naredite še bolj zapleteno, 
tako da vsem daste enake barvice, voščenke ali flumastre in v navodila dodate še opis 
pisala/barve s katerim/o morajo stvar narisati.

Da začnete igrati, najprej izžrebajte osebo, ki bo dajala navodila, vsi ostali boste risali! Če 
bosta sodelovali samo 2 osebi pa se lahko izmenjujeta pri dajanju navodil.

Oseba, ki bo dajala navodila najprej sama nekaj nariše na svoje božično drevo (sodelujoči ne 
smejo videt) in nato vsem ostalim opiše, samo z besedami, kaj je narisal/a, kje na drevescu 
se to nahaja in s kakšno barvo. Vsi, ki rišejo sledijo navodilom, vprašanja niso dovoljena in 
"špeganje" k sosedu tudi ne, ter ta predmet narišejo na svoje božično drevo.

Med igro, se bodo otroci naučili, da natančnejša navodila prinašajo boljše rezultate.

Razmisliti morajo, kako opisati, kje na drevesu je predmet - leva ali desna stran, zgoraj ali 
spodaj, ob robu ali na sredini? Razmisliti morajo o tem, kako naj opišejo narisani predmet - 
angelček s krili,  božična kroglica, velika kot njihov noht...? Razmisliti morajo tudi o barvah, 
ki so jih uporabili in kje so jih uporabili.

Tisti pa, ki poslušajo se naučijo, da je najbolje počakati in poslušati navodila do konca, 
namesto da začnejo na sredi navodil in nekaj predvidevajo ter delajo nepotrebne napake - 
odlična življenjska lekcija!

Ko vsi sodelujoči končate z risanjem, pokažite in primerjajte  med seboj okrašena božična 
drevesa! Zmagovalec je tisti, ki ima najbolj podobno okrašeno drevo kot tisti, ki je dajal 
navodila.

   BOŽIČNO DREVO, KI GA NATISNETE 
JE NA NASLEDNJI STRANI 



Okrasite božično drevo.
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