
 
 
 
 

Spretna kokoška 

Veš, da so kokoši zelo spretne živali in brez težav 
stojijo na eni nogi?  

Za igro potrebuješ:  

Barvni papir-kolikor je sodelujočih 
Lepilni trak 
Škarje 
 
Število sodelujočih: vsaj 3  

 

Toliko, kot je sodelujočih, toliko različnih odtenkov listov pripravi. Iz papirja izreži jajčke (vsaj 
10cm) -za vsako barvo izreži vsaj 4 jajca in jih razporedi po prostoru. Priporočam, da jih z lepilnim 
trakom prilepite na tla, da komu ne bo spodrsnilo med samo igro.  

Pred vami je več možnosti igre:  

- V lonček dodajte listke, tako da bo vsak žrebal svojo barvo. Na listke lahko napišete tudi 
navodila oziroma »zahteve« npr. samo po levi nogi se lahko premikaš, premikaj se vzvratno, 
sonožno premikanje, med premikanjem moraš kokodakati,...  
Določite kje je start in kje je cilj. Naloga vsakega sodelujočega je, da poskuša priti čim hitreje 
do cilja (kamor lahko pripravite kakšno presenečenje).  
Vrstni red določite sami. Zagotovo poznate kakšno izštevanko, s katero si lahko pomagate? 
Vendar, če med premikanjem kdo stopi mimo jajčke ali na prijateljevo jajčko, se mora vrniti 
na začetek.  
 
 

- Izberete »petelina«, kateri bo žrebal barve. Pripravite eno jajce manj kot je sodelujočih. 
Vsakokrat ko bo petelin žrebal barvo in naglas izgovoril, katero je izbral, je naloga 
sodelujočih, da hitro skočijo na to barvo. Tisti, ki ostane brez jajčke, izpade.  
Ponovno odstranite eno jajce (vsake barve) in petelin zopet žreba in zakliče novo barvo jajca. 
To ponavlajte in zadnji, ki ostane zamenja petelina. 

 

- Igrate se lahko »jajčni twister«. Zopet izberete »petelina« kateri bo dajal nadaljna navodila in 
se bo sproti odločal. Npr.: levo nogo na rdečo jajce, desno roko na rumeno jajce,...  
Če se koleno, komolec dotakne podlage ali če se po pomoti sodelujoči vsede na tla, je izločen 
iz igre. Kdor ostane najdlje na svojih rokah in nogah, je zmagovalec. Najbolj spreten in 
iznajdljiv sodelujoči zamenja petelina.  
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 


