
 

FRANČIŠKOVE IGRE        

 

1. Vsak napiše verz o Frančišku. 

Npr. Frančišek je fakin, ker je sv Martinu spil vin.  

Na koncu verze združite in nastala bo samo vaša pesnitev o svetem Frančišku 

 

2. Vprašanja o SV Frančišku. 

Ali je sv. Fančišek šel kdaj iz Italije. 

Koga je sv. Frančišek imel najrajši? 

Kaj si je želel Frančišek postati v otroštvu in ali se mu je želja izpolnila. 

Ali so že za časa Sv Frančiška in Klare praznovali Božič? 

 

3. Tuji jeziki 

 
Saint Francis is a saint  

we are Franciscans. 

 

Der heilige Franziskus ist ein Heiliger 
Wir sind Franziskaner. 
 

 

San Francesco è un santo  

noi siamo francescani. 

 
Sveti Franjo je svetac 
mi smo franjevci. 
 



Svatý František je svatý 
jsme františkáni. Češko 
 

ITEVS KEŠIČNARF EJ KINTEVS- SVETI FRANČIŠEK JE SVETNIK    

IM OMS IVOKŠIČNARF- MI SMO FRANČIŠKOVI   (slovensko brano nazaj) 

 
 

4. Znanje o cerkvi v vaši župniji 

Po kom se imenuje cerkev? 

Koliko vhodov ima cerkev? 

Čigave relikvije ima cerkev? 

 

Ali bi lahko imel vsak vaši pater svoj oltar v cerkvi svetega Vida in koliko jih je? 

 

5. IGRA DVOJIC- MIMIKA ugotovi za koga gre 

V vsaka skupina izbere oz. se dogovori za  dva svoja predstavnika ki bosta zastopala 

skupino. Želeno je, da nista isto stari (otrok- Frančiškova sestra ali brat, starš, pater ). 

Dvojici se na skrivaj pokaže katere živali bosta morala z mimiko predstaviti pred vsemi 

ugotavlja pa samo tista skupina iz katere osebi  sta. 

Petelin- Kura  

Krava- teliček 

Volk- majhen Volkec 

Lev- majhen muc 

Medved- ovca 

   

6. PETJE 

Petje na Marko skače skupina mora ugotoviti za katero melodijo pesmi gre 

Mi se imamo radi, radi, radi, radi, mi se imamo radi, radi, radi, radi, mi se imamo 

radi, radi, radi, radi, mi se imamo radi, radi prav zares  

 

Melodija Mi se imamo radi  



MARKO SKAČE, MARKO SKAČE PO ZELENOJ TRATI. HEJ, HAJ, HAJAJAJ, PO ZELENOJ 

TRATI. V ROKAJ NOSI, V ROKAJ NOSI SEDEM ŽUTI ZLATI. HEJ, HAJ … TO DE NJEMI, TO 

DE NJEMI ZA DEVOJKO DATI. HEJ, HAJ … PIJTE, JEJTE, PIJTE, JEJTE, MOJGA BRATCA 

KONJI. HEJ, HAJ … ZDAJ MO IŠLI, ZDAJ MO IŠLI DALEČ PO DEVOJKO. HEJ … PREK 

DEVETI, PREK DEVETI, PREK DESETI MOSTOV. HEJ … 

 

Melodija zajček dolgoušček 

JEŽEK TEKA, TEKA IN SE KOTALI, JABOLKA IN HRUŠKE, NABADATI HITI. 

URNA VEVERICA, SPLEZA NA DREVO, LEŠNIKE NABIRA, ZA ZIMSKO LAKOTO 

MEDVED KOSMATINEC, SVOJ BRLOG RAVNA, Z LISTJEM GA POSTILJA, ZASPANO 

GODRNJA. 

PTICE LASTOVICE ODLETELE SO V DALJNE TOPLE KRAJE TJA KRILA JIH NESO. 

 

Melodija Ježek Teka Teka 

 

Zajček Dolgoušček,  

bel imaš kožušček,  

hitre tačke, ostre zobke,  

dolge brke, repek siv.  

 

S kravico stanuješ,  

v hlevčku poskakuješ,  

repo glodaš in korenje,  

deteljico in krompir.  

 

Vsakemu uideš,  

k meni vselej prideš,  

s smrčkom vohaš, prst poližeš,  

potlej pa vesel zbežiš. 

 

Melodija huda mravljica 

Ringa, ringa, raja, 
 
muca pa nagaja, 
 
kuža pa priteče, 
 
pa vse na tla pomeče. 
 

 
Kokot kikiriče, 
 
čipke, čopke kliče, 



 
putka kokodajsa, 
 
ker je znesla jajca. 

 

 

 

 

 

 

7. RISANJE  

Vsak nariše risbo kjer nariše svojo skupino in napiše kaj si želi da bi bila njegova skupina. 

NPR. (nogometna ekipa, ragbi ekipa, molilna skupina, pohodniki itd). Potrebno je 

upoštevati, da mora biti želja realna). Željo na koncu obrazložiš (kakšno vlogo bi kdo 

imel). V kolikor lahko to skupine realizirajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PREDLOG IGER 
 

1. Skupina nariše cerkev s tem da vsak v skupini lahko naredi samo eno črto vsak pa 

jo mora narediti. 

 

2.  Vsi narišete naše patre in zraven narišete žival za katero če bi bilo možno bi v 

samostanu skrbel.  (Patri na koncu odgovorijo če smo zadelo) 

 

3.  Na tablo z zavezanimi očmi je potrebno narisati nek objekt vsi ostali ga usmerjajo 

 

4. Timski duh. Podajanje predmeta (lahko je pomaranča) prvi poda drugemu drugi, 

tretjemu četrti, petemu itd. , ko objekt pride do zadnjega  ga odloži na mizo in dvigne 

list. (predmet ne sme pasti na tla. V kolikor pade, morate začeti v skupini spet od 

začetka (prvi). 

 

5. uganka 

Zmeraj gre pa nikamor ne pride. – Ura 

 

6. Poznavanje naše cerkve  

Kako se imenuje naša cerkev 

Koliko slik ima v naši cerkvi križev pot 

Koliko oltarjev imamo  

Koliko zvonov imamo 

Koliko oken je v naši cerkvi 

 

 

 

 

7. Poznavanje patrov 

Na prejšnjo risbico napiši imena vseh patrov in bratov iz vašega samostana- (župnije) 

mišljeno je vse osebe ki živijo v samostanu. Nato dopiši 

Kako se imenuje samostan koliko je v njem prebivalcev in kaj se vse v njem dogaja. 

 

 

 

 

 

Igre pripravil br. Jožef Kozel 


