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To sem jaz, padalo?
Obstaja več velikosti padala. Katero padalo bomo 
uporabili, je odvisno od velikosti skupine oz. števila 
udeležencev. Če imamo veliko padalo in majhno 
skupino (ali obratno) učinek  iger ne bo tako dober, 
kot če bi uporabili padalo prave velikosti. Zato je 
zelo pomembno, da se animator prej pozanima o 
velikosti skupine in uporabi primerno veliko padalo. 
Vse igre, ki so zbrane v tej knjižici, se lahko izvajajo z 
padalom katerekoli velikosti.

Udeleženci se morajo najprej spoznati s padalom. Za 
to uporabimo uvodno motivacijo, ki je prilagojena 
starostni skupini. 

Primer:

Udeležence vprašamo, kaj je padalo (za večino je prva 
asociacija pravo padalo), nato pa padalo pred njimi 
razgrnemo in vsak prime eno držalo (če ga padalo 
ima; drugače primejo za rob). Če je udeležencev 
več kot je držal, potem primejo rob padala (padalo 
pravilno primemo tako, da imamo vse prste (razen 
palca) nad padalom). Ko se vsi držijo, ga poizkusimo 
potresti, ga premikati gor in dol, vreči v zrak kakšno 
žogo ipd.
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Legenda simbolov:

  cilj igre.

 pripomočki, priporočilo za izvajanje.

 opis igre.

 priporočilo za izvajanje.

Igre s padalom
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Valovanje

 Spoznavanje padala, zabava.

 brez pripomočkov.

 S pomočjo padala ustvarjajte valove, od 
malih do velikih. Vodja igre naj narekuje tempo in 
višino valov. Namesto narekovanja tempa pa lahko 
uporabimo tudi kakšno glasbeno podlago pesmi, ki 
vsebuje valovanje in bučanje morja.

  igra je zelo primerna za otroke.
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Mehiški val

 zabava, rekreacija.

 brez pripomočkov

 Vsi držijo padalo. Drug za drugim ga 
dvigujejo oz. spuščajo in ustvarjajo val. 
Lahko tudi skačejo in kričijo ole, ole, ole.

  igra je zelo primerna za otroke.

Igre s padalom
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Ocean

 zabava.

 na padalo položimo ladjice, potapljače 
ali katero drugo stvar, ki je povezana z 
morjem. 

 Udeležence uvedemo v ambientacijo: 
padalo jim predstavimo kot ocean. Voditelj daje 
vremensko napoved za območje, kjer se nahajajo 
padalo in udeleženci.  Slednji s pomočjo padala in 
zvokov to simulirajo. 

Primer: Nad Atlantikom se pričakujejo lažje padavine, 
tornado, sneg. Lahko napovemo tudi posledice, kot 
so močni valovi, da bo mnogo ladij na tem območju 
v nevarnosti. Nekdo lahko tudi zamenja vodjo igre.

  igra je zelo primerna za otroke. Predmeti, ki 
jih uporabljate na padalu naj ne bodo ostri in zelo 
težki.
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