
UGANKE – LOV ZA ZAKLADOM 
Pred vami so uganke o stvareh, ki jih najdemo v hiši in okolici. Uganke so prilagojene za naš domači prostor, zato 

kakšne ne boste mogli uporabiti. Uganke so v word dokumentu, da ga lahko urejate po svoje – brišete ali dopišete 

nove.  

Uganke so namenjene predšolskim otrokom že od 3. leta naprej. Uganke pomagajo razvijati sposobnost 

reševanja problemov in kritičnega mišljenja ter spodbujajo otroško razumevanje in kreativnost. Povečujejo 

slušno pozornost, koncentracijo in besedni zaklad.   

Ko prvič berete uganko, poudarjajte že znane stvari. Kdo je tisti sladkosned, ki čebelam KRADE MED? VELIK je in 

ves KOSMAT, v BRLOG pa hodi SPAT. Če otroku ne uspe ugotoviti, mu pomagajte s podvprašanji, ki poudarjajo 

informacije iz uganke. Katera žival spi v brlogu? In ima zeeelo rad med? Je tudi zelo velik. Ko otroku te stvari že 

dobro gredo, uganko povejte brez poudarjanj ali poudarjajte nove besede ali besedne zveze in se o njih 

pogovarjajte, jih razložite.  

Ne pozabite  

• brati melodično in poudarjati rime, ki jih običajno uganke vsebujejo; 

• pomagati tudi z gibi in slikovnim materialom; 

• uporabiti primerno število ugank naenkrat – manj je več; 

• otroka POHVALITI, kako hitro je našel rešitev; kako dobro razmišlja; kako vam je odgovor sicer zanimiv, 

ampak ni pravilen;  

• da se nasmejete, kadar otroku ne gre, da rečete nekaj v smislu »o ta je pa res težka, mogoče pa naslednjič 

uspe«, »to je pa malo težje ugotoviti« - če vi rečete, da je uganka težka, se otrok lažje sooča z neuspehom 

in ko mu naslednjič uspe (četudi z vašo pomočjo), je toliko bolj ponosen nase, še posebej če uspeh 

pospremite še s pohvalo.     

PREDLOG ZA IGRO: 
Uganke natisnite. Lahko jih vsakič znova natisnete in jih otrok razreže ter s tem vadi še fino motorične 

sposobnosti. Posamezne uganke zmečka v kroglico ali večkrat prepogne, vi jih potem razporedite po prostoru in 

ko jih najde, jih mora razgrniti, da vi lahko preberete. Lahko pa jih plastificirate in imate za večkratno uporabo. 

Potrebujete še škatlo, ki predstavlja skrinjo zaklada. Jaz sem v Tediju kupila prav škatlo, ki je kot skrinja zaklada. 

Lahko pa eno škatlo oblikujete kot skrinjo zaklada in tam notri hranite uganke, ko se ne igrate z njimi.  

Na začetku ugank imate kratko zgodbico in začetek. (Če zunaj nimate stopnic, zgodbico prilagodite.) Uganke so 

pripravljene za lov za zakladom zunaj ali notri ali pa celo oboje, da je malo več tekanja naokoli. Iz škatle izberete 

uganke, ki jih lahko uporabite in zložite na kupček, ostale date nazaj v škatlo. Pazite, da ugank ni preveč naenkrat. 

Odločite se, kam boste skrili skrinjo (mora biti na lokaciji, ki je med ugankami) in poiščete to uganko ter jo 

odložite čisto na konec kupčka, da je zadnja. V skrinjo seveda skrijete kakšno nagrado.   

Pri postavljanju ugank začnete pri vratih ali stopnicah in tam odložite prvo uganko. Preberete rešitev te uganke 

(npr. stol) in naslednjo uganko odložite na stol. Spet preberete rešitev (npr. stene) in naslednjo uganko prilepite 

na steno. In tako naprej, vse do zadnje uganke, ki mora predstavljati dejansko lokacijo zaklada. Ko so vse 

postavljene – na j  se l ov začne .   
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