
NAVODILA ZA  
IZDELaVO IGRE  
MINI GOLF

MINI GOLF
IGRALNICA

Zabavaj se z lastno igro 
mini golfa. 

Komaj čakam, da ti pokažem, kako narediš luknje za mini golf. Super je, ker 
lahko sam določiš, kako težke bodo. Z veseljem izdelujem najrazličnejše 
luknje, saj je zabavno že samo izdelovanje. Jaz velikokrat naredim dve 
zelooo težki luknji, to pomeni, da potko speljem na vrh škatle, in potem ima 
ta škatla še tulec za padec, šele nato je žogica na cilju. Potem pa vadim in 
vadim, da mi uspe zadeti luknjo. Včasih udarjam s palicami za golf, če pa jih 
nimam, pa uporabljamo dežnike.  

Potrebuješ: 
• odvečne kartonaste škat-

le ali škatle za čevlje
• tulce toaletnega papirja 

ali papirnatih brisač
• škarje ali olfa nož,
• lepilo,
• pisalo, 
• barve – v spreju ali 

šolske vodene barve.



V škatle izreži različne luknje, od polkrožnih do kvadratnih. V kakšno od 
škatel zareži več lukenj, da bo igra bolj zabavna. Nekatere škatle naj imajo 
kvadratne ali pravokotne odprtine, druge polkrožne, tretja pa naj ima do 
luknje speljano pot, narejeno iz prerezanih tulcev. Pri izrezovanju lukenj 
prosi za pomoč odraslo osebo.  

Kako narediš pot? Tulce toaletnega papirja razrežeš na pol in jih nalepiš 
enega na drugega. Nalepiš jih toliko, kolikor dolgo pot potrebuješ. Tulec 
lahko uporabiš tudi cel in ga prilepiš na rob škatle – tako bo treba žogico 
spraviti po škatli in bo morala pasti v tulec.  





Ko so škatle izrezane in polepljene s tulci, jih je treba še pobarvati. 
Pobarvaš jih lahko z barvo v spreju, kar sem storil jaz, ali pa z vodenimi 
barvicami. Počakaj, da se posušijo, in najpomembnejši pripomočki za igro 
so pripravljeni.

Škatle razporedi po vrtu, travniku ali dvorišču. Za žogico lahko uporabiš 
žogico za namizni tenis ali golf, za palice pa plastične ali prave palice za 
golf ali dežnike. Igraš se lahko sam ali pa k igri povabiš prijatelje. 





ZDRAVKOVA FINTA 

Če si v stiski s časom in bi se s prijatelji želeli čim hitreje igrati, potem ti 
predlagam, da za luknje vzameš cvetlične lončke ali različne lonce, ki jih 
mama ne uporablja. Vsekakor prej preveri pri mami ali babici, da ne bo 
potem ognja v strehi. 
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