
Vir: Socialne igre so prirejene po priročniku Razred kot socialna skupina in socialne igre (Virk-Rode, Belak-
Ožbolt) 

 

SOCIALNE DRUŽINSKE IGRE 

Socialna igra PANTOMIMA POKLICEV 
Določite nekoga, ki začne z igro (npr. najmlajši član družine). Vsak si izbere en poklic in ga prikaže 

drugim le s telesom (brez besed). Drugi poskušajo ugibati, kdor ugane, dobi 1 točko in je na vrsti 

naslednji. Na koncu seštejete vse točke in dobite zmagovalca. 

 

Socialna igra DRUŽINSKO SLIKANJE 
Izberete si čim večji kos papirja (npr. zadnja stran večjih koledarjev) ali risani list. Cela družina se v 

krogu usede okoli lista in začne z risanjem. Risanje je prosto, brez natančnih navodil in brez govorjenja. 

Vsak član riše kot želi, vendar mora biti list popolnoma zapolnjen. 

Na koncu se pogovorite o nastalem izdelku. 

 

Socialna igra MOJA DRUŽINA 
Iz starih revij, reklam, časopisov ipd. vsak član družine izreže, kar ima rad. Iz izrezkov izdelate lahko 

skupno sliko celotne družine ali vsakega posameznega člana. Dejavnost je popolnoma prosta, lahko jo 

izvaja cela družina, lahko le otroci, izrezke lahko prilepite na list in zapišete besedilo. Predstavite lahko 

najljubšo hrano družine, hišne ljubljenčke, hobije ipd. Primer: 

To je moja družina 

Radi jemo . 

Doma imamo . 

Radi se igramo . 

Obožujemo . 
 

Socialna igra KAJ MI JE NAJBOLJ VŠEČ IN KAJ MI JE NAJMANJ VŠEČ? 
Vsak član družine si izbere predmet, ki mu je najbolj in najmanj všeč v stanovanju. Tistega, ki si je prvi 

izbral obe stvari, nato vsi sprašujejo. Npr.: ali je mogoče luč, ki ti je najbolj všeč? 

Enako lahko ponovite tudi zunaj (npr. v gozdu) ali pa sprašujete o drugih lokacijah. Kaj ti je 

najbolj/najmanj všeč v šoli, na igrišču, v nakupovalnem centru …? 

 

Igra OBRAZI NA BALONIH  

Vsak član si napihne balon. Nanj nariše obraz, ki predstavlja njegovo počutje – npr. vesel, žalosten, 

navdušen, prestrašen, zaskrbljen itd. Na drugo stran balona na kratko zapiše, zakaj se tako počuti. (Npr. 

Vesel sem, ker sem končal vso šolsko delo. Zaskrbljen zaradi virusa. Žalosten in utrujen od učenja.). 

Pogovorite se in se čez vikend spočijte od napornega dela 

 


