
Igrajmo se z avtomobilčki 

 

Ko starše otrok vprašam, kako se njihov otrok najraje igra, je pri starših dečkov najpogostejši 

odgovor: »z avtki«. Zato sem se odločila, da danes predstavim nekaj idej, kako lahko to igro 

popestrite.  
 

1. Izdelajte cesto za avtomobile 

Potrebujete kartonsko škatlo, ki jo razstavite in nanjo narišete ali prilepite cesto, ki jo 

izdelate iz barvnega  papirja.  

Cesto lahko prilepite na rob nizke mize ali stola in tako dobite strmo cesto, po kateri bo otrok 

spuščal avtomobilčke. Zabaval se bo ob opazovanju, kako hitro bodo avtomobilčki drveli po 

cesti navzdol. 

        
 

2. Tunel  

Preprosti tunel naredite tako, da list papirja ob OBEH krajših robovih 2 cm od roba po celotni 

dolžini zapognete in prilepite z lepilnim trakom tako kot vidimo na sliki levo. Tunel lahko 

naredite tudi iz tulca papirnatih brisač. (slika desno) 

  
 

3. Garaža in avtopralnica  

Izdelate lahko tudi garažo za avtomobile. V ta namen lahko uporabite škatlo za čevlje, ki jo 

obrnete narobe in vanjo izrežete odprtino za vrata. Izdelati pa jo je mogoče tudi iz tulcev 

papirnatih brisač, ki jih zložite v lesen zaboj ali kartonsko škatlo.  

Iz škatle za čevlje lahko izdelate avtopralnico tako kot vidite na sliki spodaj: v škatlo na 

krajših stranicah škatle izrežete luknji za vrata. Z notranje strani na vhod in izhod prilepite list 

barvnega papirja, ki ga s spodnje strani narežete na trakove. Na daljših stranicah škatle 

naredite luknje, skozi katere vstavite kose lesene palice, na katere prilepite list papirja 

narezan na trakove (papir samo z eno stranico prilepite na palico, potem ga ovijete okrog 



palice, da se zvije; na koncu rob papirja narežete na trakove, da nastanejo resice). Z vrtenjem 

palic bo otrok opral avtomobile, ki jih bo peljal skozi avtopralnico.  

   

 

4. Cesta na vrtu 

Zunaj lahko otrok ob pomoči staršev naredi cesto iz ostankov 

gradbenega materiala (tlakovci, kosi lesa 

     

 

 

 

5. Avtomobilska dirka 

 Priredite lahko  avtomobilsko dirko. Vsak otrok izbere svoj avtomobilček. Starši 

avtomobilčke privežete na vrvice dolžine 2-3 metre, drugi 

konec vrvice pa privežete na kos palice dolžine 15 cm. 

Avtomobilčke postavite na en konec sobe, vsi otroci pa 

grejo s palico v roki na drugi konec sobe. Na znak za začetek 

tekme, vsi otroci začnejo navijati vrvico na palico in tako 

poskušajo avtomobilček čim hitreje pripeljati do sebe. 

Otroku pokažite, kako naj vrvico navija na palico. 
  

6. Senzorna igra z avtomobilčki 

Če imate doma stroj za uničevanje dokumentov, lahko narežete papirnate trakove, s 

katerimi do polovice napolnite večjo plastično škatlo. Otrok lahko med trakove skriva 

avtomobilčke ali z njimi napolni prikolico tovornjaka. 

Izdelate lahko tudi posebno cesto iz mehurčkaste folije, ki jo prilepite na tla. Z vožnjo 

avtomobilčka po takšni cesti bo otrok pridobil posebno čutno izkušnjo.  

Za otroka bo zanimiva izkušnja tudi, če bo avto lahko opral s šamponom kot v pravi 

avtopralnici. 

 



     

 

Predlagam, da se otroku pridružite pri igri in da skupaj preživite prijeten čas! 
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