
NAVODILA ZA 
IZDELAVO IGRE  
LAČNI ZAJČEK

VELIKONOČNA IGRA:  
LAČNI ZAJČEK

IGRALNICA

Za velikonočne praznike se 
zabavaj z igro Lačni zajček.

Letos sem se določil, da bom v velikonočnem času hranil zajčka s korenjem, 
saj je to njegova najljubša hrana.  Samo hranjenje je dolgočasno, zato sem 
k igri povabil svoje prijateljčke. Verjemi, hranjenje v družbi je zelo zabavno. 
Zajčka sem izdelal sam – povem ti, čisto preprosto je.  

Potrebuješ: 
• večji kos kartona,
• črno akrilno barvo in 

čopič,
• kos poljubnega oranžne-

ga blaga (npr. bombaž 
ali filc),

• okrasne trakove v zele-
nih odtenkih,

• nekaj pesti riža,
• škarje,
• olfa nož,
• sukanec in
• polnilo.



Na večji kos kartona z enostavnimi potezami nariši zajčka, ki naj ima na 
široko razprta usta in večji trebuh.  



Ta dva dela z olfa nožem izreži, da dobiš odprtini za metanje korenčkov. 
Pri rezanju naj ti pomaga odrasla oseba.



Iz oranžnega blaga izreži po dva enaka kosa oblike korenčka, ki ju s 
pravilno stranjo položiš skupaj. 

S sukancem obšij vse robove, le na vrhnji stranici pusti odprtino, da lahko 
blago obrneš na pravo stran.



Korenček napolni s polnilom in rižem, da ga malo obtežiš. Tako ga bo lažje 
metati.

Preden zašiješ vrhnjo odprtino, vanjo zatakni zelene okrasne trakove, ki 
predstavljajo perje pri korenju. Za igro potrebuješ 5 korenčkov.



Tako, družabna igra je izdelana. Karton z zajčkom nasloni na steno ali ga 
na dnu pričvrsti, tako da bo stal trdno pokonci. Določi razdaljo za metanje 
korenčkov, in že se lahko lotiš hranjenja lačnega zajčka. Koliko korenčkov 
ti bo uspelo spraviti v njegova usta ali želodček?





ZDRAVKOVA FINTA 

Na lep pomladni dan lahko zajčka odneseš na prosto. Učvrstiš ga med 
velika kamna ali dve poleni in s prijatelji se lahko igrate zunaj. Tako boste 
ubili dve muhi na en mah: igrali se boste na svežem zraku in kdo ve, 
morda boste videli tudi živega zajca.
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