
Pred vami so preproste dejavnosti iz področja matematike, ki jih lahko z vašimi otroki 

izvajate tudi doma, tako v notranjih prostorih  kot tudi na prostem.  

1. Razvrščanje »plačilnih sredstev« in drugih predmetov: 

- Razvrščanje kovancev: Izdelali smo si hranilnik, v katerega so otroci razvrščali kovance glede 

na njihovo vrednost. 

 

- Razvrščanje sličic glede na število, kot jo prikazuje kartica in razvrščanje ter pripenjanje 

ščipalk po barvi in glede na število, ki je označeno na kartici. Ob tem si otroci obenem urijo 

tudi fino motoriko. 

 

-Razvrščanje po drevesnem diagramu (po eni in po dveh lastnostih): 

Pri prvi sliki so otroci »plačilna sredstva« razvrčali po eni lastnosti v dve krošnji (kovanci/niso 

kovanci).  

Pri drugi sliki so otroci razvrščali po dveh lastnostih in predmete razvrstili v štiri krošnje 

(plačilna sredstva/niso plačilna sredstva, kovanci/niso kovanci; blagajne/niso blagajne). 



         

Razvrščanje po Euler- Vennovem prikazu: 

Otroci so plačilna sredstva razvrstili še v množice, v našem primeru oblake. 

Mi smo za razvrščanje uporabili zašito podlago. Drevesni diagram in množice lahko narišete 

na papir, s kredami na tla, oblikujete iz vrvi ali kakšnih drugih materialov. Če narišete dovolj 

velik drevesni diagram, se lahko otroci kar sami sprehodijo po deblu v označeno in primerno 

krošnjo.  

 

Mi smo se v tem primeru poigrali s »plačilnimi sredstvi« in se obenem še finančno 

opismenjevali. Razvrščamo lahko po različnih lastnostih in katerekoli druge predmete, igrače, 

osebe, živali, rastline …  

2. Razvrščanje vozil po barvi, velikosti in glede na vrsto prometa. 

Vozila smo najprej razvrstili glede na barvo v barvne obroče. Dejavnost smo nadgradili tako, 

da smo poleg barve, razvrščali še po velikosti (v večje in manjše obroče). Na zadnji sliki smo 

vozila razvrščali glede na vrsto prometa. Na koncu smo vozila prešteli ter ugotavljali, kje jih je 

največ, najmanj, enako.  

Namesto obročev in drugih podlag lahko le-te narišete na tla, na papir,… 
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