
Predšolski oddelki s prilagojenim programom 

                       

 Bibarije 

Kratke pesmice in izštevanke so lahko pripomoček, s katerim z otrokom vzpostavljamo prijeten 

odnos. Dajemo mu občutek varnosti, spodbujamo govorni razvoj, ob njih otrok spoznava svoje te-

lo, orientacijo v prostoru in na sebi. Otroci imajo radi ponavljajoče dejavnosti, rutino. Igrice se lah-

ko igramo kjerkoli in kadarkoli.  

MUHA PRIMARUHA 

Muha Primaruha črno juho kuha, 

(roki položimo na mizo in z njimi rišemo kroge—mešamo, če otrok zmore, tudi osmice).                                           

mmm, kako lepo diši,  

(povohamo—globoko vdihnemo) 

kdor prikima jo dobi. 

(prikimamo z glavo) 

Zdaj pa hitro spat v temni mušji grad. 

(roke položimo na mizo in na njih glavo—spimo) 

Kikiriki! 

(ko tisti, ki je zadolžen—mama, ata, ali otrok, če to zmore, zakliče kikiriki, dvignemo glavo in roke 

in se raztegnemo). 

Z otrokom se lahko igrico igramo pred vsakim obrokom. Tako začnemo hranjenje v prijetnem in 

umirjenem vzdušju (predvsem je to pomembno pri otrocih, ki imajo prehranjevalne probleme).  

BOŽA, BOŽA 

Boža, boža, mačja tačka, 

(s prsti in dlanjo božamo otrokovo roko, nogo,…) 

s kljunom kljuva mačja račka, 

(s prsti rahlo kljuvamo) 

mačji krempelj, špika špik, 

praska, grebe, šlik, šlik, šlik, 

(s prsti posnemamo kremplje in praskamo po zraku)  

boža, boža, mačja tačka. 

(igrico zaključimo z božanjem). 

Z otroki, ki ne marajo dotikanja, igrico izvajamo na igrački (medvedku, dojenčku,…). 

To ponudimo tudi otroku, da nas posnema. 

  



 

Kontakt: info@popp-maribor.si 

Spletna stran: http://www.popp-maribor.si/ 

 

DEŽEK PADA 

Dežek pada tip, tip, tip , 

(s prstki trkamo ob mizo) 

zmoči polje, zmoči hrib. 

Toča vsuje se z neba, trop, trop, trupa tropota..   

(z dlanmi udarjamo ob mizo) 

Lirelaj, sončni sijaj, boža, aj, aj, aj 

(pobožamo otroka) . 

Pesmico lahko izvedemo tudi z inštrumenti npr.: bobnom, pokrovko,…). Dežek posnemamo z rahlim 

trkanjem po inštrumentu, točo z močnejšimi udarci in na koncu z božanjem inštrumenta. 

 

MADVED STOPA 

Medved stopa copa, cop, copa, cop... 

(posnemamo hojo medveda) 

Zajček skače hop ,hop,hop, hop ,hop, hop... 

(skačemo kot zajček ) 

Mala miška pa hiti, tike, tike, ti… 

(po prstkih tekamo). 

 

BIBA BUBA BAJA 

Biba buba baja 

pleše ringa raja. 

Malo sem 

In malo tja 

Biba stopa ena dva. 

Sredi kroga bucibuc, 

dremlje, dremlje črni muc. 

(Naredimo krog in se primemo za roke - otrok in mama, bratci in sestrice . V sredini kroga sedi črni 

muc—ata, otrok,… V krogu ob deklamiranju pesmice stopamo malo v eno in malo v drugo stran. ) 

Črni muc se prebudi, 

Bibe ni, ni, ni 

(Tisti, ki »spi« v sredini kroga, se dvigne, drugi se spustijo in hitro skrijejo. »Črni muc« pa jih mora poi-

skati. ) 
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