
SPOZNAVNE KARTICE 

 

Kartice natisnete in jih razrežete. Če nimate tiskalnika, lahko kartice prepišete. 

Morda uporabite kartončke različnih baru in izdelate čisto svoje unikatne kartice. 

Igro lahko igrate sami, s svojim bratom ali sestro ali pa kar cela družina. Kartice 

lahko dopolnite z vprašanji, ki jih sami sestavite. 

 

Igo začnete tako, da kartice premešate  med seboj in jih postavite na kupček s 

prazno stranjo navzgor. Vsak igralec povleče kartico in naredi, kar naloga zahteva 

od njega. Soigralce vzpodbujamo, da svoj odgovor utemeljijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Če bi bil hiša, bi izgledal 

takole 

… 

(nariši) 

Če bi bil oblačilo, bi izgledal 

takole 

 … 

(nariši) 

Če bi bil rastlina, bi izgledal 

takole  

… 

(nariši) 

Če bi bil igrača, bi izgledal 

takole 

 … 

(nariši) 

Če bi bil vozilo, bi izgledal 

takole  

… 

(nariši) 

Če bi bil pohištvo, bi 

izgledal takole  

…  

(nariši) 

Če bi bil žival, bi izgledal 

takole  

… 

(nariši) 

Če bi bil orodje, bi izgledal 

takole  

… 

(nariši) 

Če bi bil vreme, bi izgledal 

takole  

… 

(nariši) 

Če bi bil hrana, bi izgledal 

takole  

… 

(nariši) 

Bi bil raje najpametnejši 

učenec v razredu ali 

najboljši igralec v športni 

ekipi? 

Bi raje pojedel veliko 

žuželko ali bi raje, da te piči 

čebela? 



Bi raje živel v vili ali na 

kmetiji? 

Bi raje imel zlomljeno roko 

ali nogo? 

Bi raje imel sposobnost 

leteti ali drugim brati misli? 

Bi raje pojedel čokoladno 

torto ali jagodno pito? 

Bi raje prebral knjigo ali 

gledal film/risanko? 

Bi raje, da ti je prevroče ali 

premrzlo? 

Bi raje jedel zajtrk v balonu 

na vroč zrak ali večerjo v 

gradu? 

Bi raje imel psa, da se z njim 

rolkaš ali pujsa, ki ga lahko 

jezdiš? 

Bi raje pojedel pokvarjen sir 

ali pokvarjena jajca? 

Bi bil raje igralec ali trener? 

Bi raje imel en prst na roki 

manj ali dodaten prst na 

nogi? 

Bi raje znal leteti ali imel 

sposobnost postati neviden? 



Bi raje pojedel kocko masla 

ali popil pekočo poprovo 

omako? 

Bi raje srečal vesoljca ali 

superjunaka? 

Bi se raje igral na plaži ali 

na snegu? 

Bi raje živel brez glasbe ali 

brez televizije in filmov? 

Bi raje spoznal predsednika 

države ali slavnega 

filmskega igralca? 

Bi raje živel brez elektrike 

ali brez vodovoda? 

Bi bil raje majhen (visok 1 

meter) ali zelo velik (visok 2 

metra)? 

Bi raje tekel bos čez razbito 

steklo ali čez vročo 

žerjavico? 

Bi raje postal slaven pevec 

ali slaven igralec? 

Bi bil raje super junak ali 

zlobnež? 

Bi raje imel 500 tarantel v 

hiši ali 1000 čričkov po 

sobi? 

Bi raje imel pasjo glavo na 

človeškem telesu ali 

človeško glavo na pasjem 

telesu? 



Bi raje živel pasje ali mačje 

življenje? 

Bi raje imel enorogov rog ali 

vevričji rep? 

Bi raje znal govoriti vse 

svetovne jezike ali znal 

igrati na vse glasbene 

inštrumente? 

Bi raje bil odličen rolkar ali 

odličen žongler? 

Bi raje imel 10 bratov ali 10 

sester? 

Bi raje imel 5 bratov in 

sester ali bi bil raje edinček? 

Bi raje imel robota ali opico 

pomagalko? 

Bi bil raje ovit v mehko 

odejo ali obdan z močnim 

oklepom? 

Bi raje vedno prispel 10 

minut prezgodaj ali 20 minut 

prepozno? 

Bi raje živel v jami ali v 

hišici na drevesu? 

Bi raje živel brez gretja v 

hiši ali brez interneta? 

Bi se raje izgubil v mestu ali 

v gozdu? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bi se za en mesec raje 

odpovedal tuširanju ali 

internetu? 

Bi raje, da te imajo vsi radi 

ali da se te vsi bojijo? 

Ali bi raje, da se nikoli več 

ne razjeziš ali da nikoli 

nikomur ne zavidaš? 

Bi raje vedno nosil 2 številki 

prevelika oblačila ali 1 

številko premajhna? 


