
                                                                                                                                                    Dobrodošel, 

Rad razvrščaš in spoznavaš števila? Ti je štetje zanimivo in zabavno? 

Če ti je, imam nekaj zate. 

Za začetek prebereš kakšno pravljico, npr.: »Zajček in velikansko korenje«, ker 

pa so knjižnice zaprte pa si lahko tudi ogledaš v arhivu Rtv Slovenija oddajo 

»Zajček Bine – Vrtnar«. Lahko pa si zamisliš tudi kakšnega drugega junaka, ki te 

bo spremljal skozi igro. 

Na prvi fotografiji lahko vidiš, da se je našemu zajčku Binetu zgodila nesreča. Ko 

je prenašal semena na vrt, se je spotaknil, padel in raztresel vsa semena. Ker so 

se med seboj pomešala, je otroke prosil za pomoč pri razvrščanju in urejanju. 

Ker jim je šlo zelo dobro, so mu pomagali tudi pri štetju. Na svoj vrtiček je 

namreč želel posejati točno določeno število posameznih semen in kot lahko 

vidiš, so bili otroci pri tem odlični pomočniki? 

Verjamem, da bo uspelo tudi tebi. Za pomoč pri izdelavi igrice pa prosi odrasle. 

Če pa nimaš semen, lahko za igro uporabiš različne cvetove, kamenje, listke,... 

Vrt lahko kar s palico narišeš v pesek, zemljo,… Uporabi domišljijo. 

Veliko veselja pri igri ter uspešno štetje ti želim. 

                                                                                                                                 

 

 



 

       

Želim ti veliko zabave pri igri in te lepo pozdravljam. 

Judita 

Pri igrici »Vrtnarček« boš potreboval tudi malo domišljije.  

Zamisli si, da so črte po tleh (npr.: fuge pri ploščicah, če si noter) ali pa črte, ki jih boš narisal sam s 

kredo, s palico po pesku,.. (če si zunaj), tvoje gredice na vrtičku. Vsako gredico tudi označi s številko 

in / ali piktogramom števila. Lahko prosiš za pomoč odraslega. 

Iz reklamnih letakov izreži sličice različnega sadja ali zelenjave, jih daj v vedro in se igraj, da si vrtnar, 

ki jih sadiš. 

Z lopatko se igraj, kot da izkoplješ toliko jamic, kot je številka gredice in vanjo posadiš ravno toliko 

število »zelenjave ali sadja«, ki si jih izrezal iz letakov. Z lopatko jih lahko tudi namišljeno zakoplješ 

ali pa namišljeno zaliješ z zalivalko. 

Lahko pa tudi to igro prilagodiš in sadiš kamenčke, listke, cvetove,… in se igraš, da so prave rastline. 

  

 

Iz delov v celoto – liki 

Iz barvnega ali odpadnega papirja izreži različne like (krog, trikotnik, kvadrat, pravokotnik, 

polkrog,…). Poizkusi jih tudi poimenovati. 

Iz teh likov sestavljaj različne motive po lastni želji (avto, hiša, roža, metulj, različne živali: 

muco, ježka, medvedka,… - uporabi domišljijo. 

Lahko pa prosiš odraslega, da ti pripravi podobno igrico kot je na fotografiji, ti pa mu 

predlagaj, kateri motiv naj izbere. Če zmoreš, mu pomagaj pri rezanju. 



                                                                                                                                


