
MATEMATIČNE IGRARIJE 

Naša igralnica je spodbudno matematično okolje; otroci imajo s svojim simbolom 

označeno mesto v garderobi, poličko v igralnici, ležalko. Označijo, ko pridejo v 

vrtec in ko odhajajo domov. Označeni so tudi pri igri v kotičkih.  

Imamo lesene koledarje za praznovanje otroških rojstnih dni po mesecih, za 

vreme in letne čase. Označujemo tudi, kateri dan v tednu je.  

Mize imamo označene z raznobarvnimi pikami in še in še 😊 

 

Vedno, ko se postavimo v kolono, skupaj štejemo in tako otroci dnevno vadijo 

preštevanje do 20. 

 



Vsak dan imamo 4 pomočnike, ki so označeni s simboli na različnih barvnih 

podlagah; tudi njihovi predpasniki so označeni s temi barvami. Otroci dnevno 

prirejajo 1-1, medtem ko delijo pribor za kosilo in razvrščajo krožnike na 

voziček. 

 

Igrali smo se koledarjem, naštevali dneve v tednu in mesece v letu. Pogovarjali 

smo se tudi o letnih časih. Zdaj je ZIMA in zato smo se naučili pesem KAJ 

DELAJO ŽIVALI POZIMI. Izdelali smo tudi svoj koledar. Za gozdni vrtec se 

spodobi, da izdela koledar  LETO V GOZDU. Otroci so gledali slike v istoimenski 

knjigi in po svojih zmožnostih narisali. 

 



Nato smo začeli pogovarjati o oblikah; otroci so našteli katere poznajo: KROG, 

KVADRAT, TRIKOTNIK. Naučili smo se tudi kaj je to PRAVOKOTNIK, 

POLKROG. Najprej smo se na ploščadi skupaj postavljali v te oblike… 

 

Krog in trikotnik… 

 



 

Polkrog in pravokotnik 😊 

 



Tečemo v krogu… 

 

Na sprehodu opazujemo različne oblike; najdemo jih v različnih prometnih znakih 

in znakih za obveščanje, v jaških ipd.  

Rišemo oblike s kredo… 

 



V gozdu pa izdelujemo oblike iz naravnih materialov 😊 

 

 



 

 

 



 

Naredimo lahko tudi krog 😊 

 



Na prostem otroci poslušajo matematične izraze in upoštevajo navodila; hodi po 

hlodih, okrog drevesa, pod vejami… 

 

Teči po klancu dol… 

 



Po stopnicah navzgor in po hribu navzdol. 

 

 

 

V vrtcu smo narisali risbo iz likov; drevo, hišo, sonce, ptice, hrib- otroci so 

najprej za pomoč sestavili iz raznobarvnih plošči in nato narisali…imajo zelo 

različne zamisli, zato smo delali individualno, da so res vsi izvirni 😊 

 

 



Igrali smo se najrazličnejše matematične didaktične igre, pri katerih so otroci 

bodisi urili štetje (prepoznavanje števila s prsti na rokah, pike na kocki in samo 

štetje), oblike in barve. 

 

Tudi med počitkom, ko nekateri na zaspijo ali se zbudijo prej, sva spodbujali tako 

igro 😊 

 

 

 



 

Opravili pa smo še en dolg iz čarobne vreče dejavnosti- končno je prišel dež in 

smo si lahko ogledali risanko. Seveda nismo gledali samo risanke, ampak smo si 

naredili pravi kino; kar pomeni, da smo jedli tudi kokice 😊 

 

 

Neja Marguč 


