
Če bi ...
 

Navodila za igro:
Natisnite, plastificirajte (ali nalepite na trši karton) in izrežite. V
prazne okvirčke lahko zapišete še svoje ideje. 
Kartončke zložite na kupček in jih s soigralci izmenično
odpirajte. Lahko vsi odgovarjate na isto vprašanje ali pa samo
tisti, ki dvigne kartico. Bolj zabavno bo, če boste svoje odgovore
utemeljevali. Kartico, na katero ste odgovorili, vrnite nazaj pod
kupček.  
Cilj igre je, da se med seboj še bolje spoznate in zabavate ob
poslušanju odgovorov. 



Če bi bil
hiša, bi

izgledal tako
... nariši. 

Če bi bil
vozilo, bi

izgledal tako
... nariši. 

Če bi bil
žival, bi bil
______,
ker ... 

Če bi bil
oblačilo, bi

izgledal tako
... nariši. 

Če bi bil
igrača, bi

izgledal tako
... nariši. 

Če bi lahko
spremenil
eno stvar v

šoli, bi ...

Če bi bil
država, bi bil

______,
ker ...

Če bi lahko
spremenil

eno stvar na
sebi, bi ... 

Če bi bil
hrana, bi bil

______,
ker ... 

Če bi bil
ravnatelj
šole, bi
______

Če bi bil
učitelj, bi
_______ 

Če bi bil
predsednik
države, bi
________



Če bi imel
neomejeno

količino
denarja, bi ...?

Če bi lahko
spremenil,
karkoli, bi

spremenil ....

Če bi se ti
lahko

uresničila
katerakoli želja,
bi si zaželel ...

Bi raje živel
brez glasbe ali
brez televizije

in filmov?

Bi bil raje zelo
majhen (1 m)
ali zelo visok

(2,5 m)?

Bi raje tekel
bos čez

razbito steklo
ali čez žarečo

žerjavico?

Bi raje znal
govoriti vse

jezike ali igrati
vse

inštrumente?

Bi raje imel 10
bratov ali 10

sester?

Bi raje imel 10
bratov in

sester ali bil
edinec?

Bi raje živel
brez gretja v
hiši ali brez
interneta?

Bi se za en
mesec raje
odpovedal

tuširanju ali
internetu?

Če bi lahko
preživel en

dan s slavno
osebo, bi
izbral ....



Bi bil raje
oblečen vedno
v bele obleke
ali v črne?

Bi bil raje
plešast in

pameten ali
lep in 

 neumen?

Bi bil raje
brez zob ali

las?

Bi bil raje
najboljši

plesalec ali
najboljši
pevec?

Bi raje imel
zlomljeno
nogo ali
roko? 

Bi bil raje
najpametnejši

učenec ali
najboljši

športnik? 

Bi raje pojedel
veliko žuželko
ali bi raje, da
te piči čebela?

Bi raje, da ti
je ves čas

vroče ali da
te zebe?

Bi raje imel en
prst na roki

manj ali
dodaten prst

na nogi?

Bi raje znal
leteti ali imeti
sposobnost

postati
neviden?

Bi raje srečal
vesoljca ali

superjunaka ?

Bi bil za en
dan raje
muha ali
mravlja ?




