
IGRA Z DENARJEM (S KOVANCI) 

 

 

1. DENARNI STOLP 

Potrebuješ:     

- kovance 

Potek igre: 

Pripravi si čim več kovancev in zgradi iz njih najvišji stolp, pri čemer morajo biti temelji stolpa 

največji in najbolj vredni kovanci. Stolp zgradi tako, da greš od največjih proti najmanjšim 

kovancem. 

Ko se stolp podre, preštej vrednost porušanega stolpa. 

2. GOSENICA IZ KOVANCEV 

Potrebuješ:      

- kovance 

- šablono za gosenico 

Potek igre: 

Odpri šparovček in zberi čim več kovancev. Sestavi gosenico iz kovancev in izračunaj njeno 

vrednost. Lahko izdelaš krajše ali daljše gosenice. 

 



3. IGRAJMO SE TRGOVINO 

Potrebuješ: 

- denar iz papirja 

- fotografijo izdelkov iz letakov, časopisov 

Potek igre: 

- Pripravi si revije, letake, časopise in poišči fotografijo izdelkov, ki so ti všeč. Kaj meniš, 

koliko stane vsaka posamezna stvar? Zapiši ceno izdelka na posamezno sliko/ 

fotografijo. Izdelaj iz papirja bankovce in kovance. 

 

- Postavi trgovino in si zaigraj s starši/ z bratom/ s sestro nakupovanje v trgovini. Enkrat 

bodi ti prodajalec, drugič bodi kupec. 

  



4. LOV NA JAJCE 

Igralci: vsaj 2 

Potrebuješ:          

 

 

Potek igre: 

1. Če imaš shranjene plastične (rumene) kinder jajčke, jih napolni s kovanci različnih vsot.  

2. Imej vsaj 3 kinder jajčke s kovanci, ki jih skriješ po hiši ali po vrtu. 

3. Izdelaj listke, na katere zapiši številke, enake zneskom v jajčkih. Liste vrzi v posodo ali 

vrečo.  

4. Vsak od igralcev naj izbere vsaj en listek.  

Ko imate vsi svoj list, naj se lov začne. 

Med sabo se ne smete pogovarjati.  

Zmagovalec je tisti, ki prvi najde svoj jajček, v katerem je vsota kovancev ustreza zapisanemu 

številku na listku. 

 

5. IGRA PREPOZNAVANJA KOVANCEV 

Potrebuješ:  

- kovance     

- bel list papirja 

- svinčnik 

Potek igre: 

1. Pripravite kovance za 2€, 1€ ter 50, 20, 10, 5 centov.  

Kovance premešaj in pripravi risbo vsakega kovanca. Pod beli papir nastavi posamezni 

kovanec, nato ga s svinčnikom preriši. 


