
MATEMATIKA 

Drag starši! 

Prepričana sem, da z otroki vsakodnevno izvajate dejavnosti iz področja matematike, pa se tega sploh 

ne zavedate. Utrjujete števila, oblike, barve, leva-desna stran, itd.. Seveda prilagojeno starost otrok. 

GIBALNA IGRA Od 0 do 4 (primerno za otroki, kateri že poznajo števila) 

Ponujam vam igro, katero se lahko igrate v stanovanju/hiši ali zunaj na travniku.  Na listke zapišite 

števila od 0-4 (na vsak listek svoje število: torej 0, 1, 2, 3, 4). Lahko pa zapis števila nadomestite s 

pikami ( namesto števila 1 – narišete eno piko, namesto števila 2 – dve piki,…). Otrokom izmenično 

kažite listke, otroci pa morajo pri vsakem številu, dvigniti v zrak toliko rok oz. nog kolikor kaže število. 

(npr. število 1 – eno roko, število 2 – obe roki, število 3 – dve roki in eno nogo, število 4 – obe roki in 

obe nogi, število 0 – pa nič; lahko tudi po svoji izbiri, npr. pri številu 2 – roko in nogo, itd.. Dovolite jim 

da bodo ustvarjalni). Če je v družini več družinskih članov se lahko igrate igro tudi na izpadanje. 

Pravila lahko prilagodite, spremenite,… bodite iznajdljivi in uživajte.  

 

Slika prikazuje število 4 ( otroci so imeli v zraku roke in noge). 

 

RAZDELJEVANJE KROGLIC PLASTELINA (lahko si pripravite tudi kokosove kroglice in se še 

posladkate). Naloga je primerna za otroke stare vsaj 4 leta – lahko pa poskusite tudi pri mlajših. 

S to nalogo boste otroke spodbudili k razmišljanju o delitvi (polovica, tretjina, četrtina,…) 

Naloga je povsem enostavna. Izdelajte z otrokom kokosove kroglice, kroglice iz slanega testa, 

plastelina, das mase,… nato pa mu zastavite nalogo.   

Primer: Otroku ponudite 5 kroglic in mu podajte navodilo: »Razdeli kroglice tako, da bova imela vsak 

enako število kroglic.« Otrokova naloga je, da pošteno razdeli kroglice. Tako, da bosta imela vsak dve 

večji kroglici in eno majhno.  

Primer: Otroku ponudite 7 kroglic in mu podajte navodilo:  »Razdeli kroglice med tri osebe, tako da 

bodo imeli vsi trije enako število kroglic.« Tokrat bo moral otrok eno kroglico razdeliti na tri dele. 

Primer: Otroku ponudite 5 kroglic in mu podajte navodilo:  »Razdeli kroglice med štiri osebe tako, da 

bodo imeli vsi enako število kroglic«. Tokrat bo moral otrok eno kroglico razdelit na štiri dele.  

Pripravila: Maja LEŠNJAK ( dipl. vzg. predšolskih otrok). 


