
PONEDELJEK, 18.1.2021 

Danes je dan za ustvarjanje meseca novembra. Kaj se takrat dogaja v 

gozdu? Odpade še zadnje listje z dreves, ohladi se , nekatere živali 

se odpravijo v svoja gnezda in brloge za čez zimo. 

 



V novembru se spomnimo na vse tiste, ki smo jih imeli radi pa jih ni 

več z nami. Nekateri obiščejo pokopališča, drugi prižgejo svečko kar 

doma in gledajo fotografije, nekateri porišejo kamenčke in jih 

odložijo na grob… 

 

Tudi v novembru imamo slavljence med PIKAMI, gotovo pa tudi 

kakšen družinski član praznuje. 

Uživajte v ustvarjanju koledarja; kmalu ga zaključimo in bo krasil 

vašo sobo. Mi se pa potem lotimo česa drugega       

 

 

 

 



Metka ustvarja       

 

 

 

 



TOREK, 19.1.2021 

Danes zaključimo koledar z zadnjim mesecem v letu; kateri pa je 

zadnji mesec? December seveda. V decembru se začne zima. 

Poglejmo kaj se dogaja v gozdu       

 

Čeprav je gozd miren in tih, lahko najdemo sledi živali, lahko se 

igramo krajinsko umetnost, lahko nahranimo lačne ptice in še kaj. 

 



December je tudi mesec dobrih mož, ki nas razveselijo z različnimi 

pozornostmi in darilci. 

 

Ulice in mesta so okrašena in lepo se je sprehajati v soju novoletnih 

luči… 

 

Upam, da vam uspe dokončati svoj koledar in da mi ga boste pokazali 

      

 



 

 



Tudi Žana je končala svoj koledar       

 

 

 

 



SREDA, 20.1.2021 

Danes pa gremo na novo matematično dejavnost. Pogovarjali se bomo 

o oblikah      Otroke vprašajte ali poznajo kakšno obliko/lik? 

Če jim ne bo šlo, jim lahko malo namignete. Potem pa se bomo lotili 

tako; z izolirnim trakom, lepilnim trakom, vrvicami ali čim drugim na 

tla doma naredite čim več več različnih oblik, otroci pa naj med 

svojimi igračami in predmeti po hiši poiščejo podobne oblike. 

 

Če imate več časa, lahko naredite predloge z liki in se bodo otroci to 

lahko igrali večkrat. 

 



Mogoče imate doma tudi kakšno igračo, ki vam lahko delo olajša, 

čeprav je sam proces pri takih dejavnosti tisto, kar da otrokom 

največ znanja       

 

Like večinoma poimenujemo po številu kotov (trikotnik, štirikotnik…). 

Zato je naslednja naloga povezana s tem. S plastelinom in zobotrebci 

lahko izdelate večino likov in se hkrati učite, koliko kotov imajo       

 



Lahko izdelate like na podoben način s paličicami       

 

 

Mlajši kot so otroci, večje like lažje ponazarjajo       

 



Nato lahko naredijo otroci še kakšen delovni list. Mlajši pobarvajo lik, 

ki je enak, starejši pa ga lahko izstrižejo in postavijo na pravega v 

tisti vrsti       

 

 

Ker pa se največ naučimo v gibanju, vas povabim na prosto. Iz 

naravnih materialov lahko oblikuje oblike. Poiščite oblike na sprehodu; 

prometni znaki ipd. Lahko pa z družinskimi člani naredite kakšno 

obliko; krog, trikotnik, kakšna družina bo lahko naredila tudi 

petkotnik       



  

 

 



Koledar je končan, zato smo začeli z drugačnimi matematičnimi 

dejavnostmi. Žana je razvrščala oblike       

 

 



Tudi pobarvala je obliko, ki je bila določena na začetku vrstice       

 

 

 

 



ČETRTEK, 21.1.2021 

Danes se bomo pogovarjali o barvah, barve so sicer naravoslovna 

tema, ampak ker jih bomo razvrščali, je primerna matematična 

dejavnost       

Razvrščamo lahko na različne načine. Lahko pobarvate tulce in skozi 

njih spuščate različne drobne predmete (kocke, perlice različnih 

barv…) 

 

Lahko date na tla različne barve papirja, otroci pa med igračami 

poiščejo čim več predmetov za razvrščanje. 

 



Če imate doma raznobarvne manjše žogice; take kot so ponavadi v 

bazenih z žogicami, jih lahko mečejo otroci v različne košare/škatle 

označene z barvnimi papirji      Tukaj poleg razvrščanja, urimo tudi 

preciznost       

 

Če nimate toliko škatel, lahko priredite eno za več barv       

 



Za konec pa vas vabim k barvanju. Na spodnji sliki so prostorčki 

označeni s številko. Vsaka številka predstavlja svojo barvo; 1- modra, 

2-zelena, 3-siva in 4-rožnata. 

 

 

 



Žana je razvrščala kar s kockami       

  

 



Metka pa je barvala sliko glede na navodila       

 

 

 



PETEK, 22.1.2021 

Danes bomo izdelovali grafe. Sliši se težko, ampak ni       Najprej vas 

povabim, da naredite tak graf…Pozorno pogledaš sliko in pobarvaš 

toliko kvadratkov, kot je določene oblike ali predmeta na sliki. Se 

pravi za 8 snežakov, pobarvaš 8 kvadratkov. Lahko si otroci sproti 

prekrižajo sliko in pobarvajo en kvadratek. Naučiti se šteti na pamet 

ni tako težko, šteti predmete pa ni tako enostavno       

 



Da boste znanje dobro utrdili štetje, vam dam še en gozdni graf       

 

Seveda lahko risbo tudi pobarvate, da bo vse skupaj bolj zabavno       

Zdaj pa pride na vrsto najbolj zabavna naloga. Preden greste ven, si 

sami narišite eno tako razpredelnico in se odločite kaj boste 

opazovali. Lahko opazujete koliko boste srečali deklic, dečkov, 

muckov, kužkov, avtomobilov, dežnikov, ptic… Možnosti je neomejeno. 

Pomembno je, da se odpravite ven in da znate dobro opazovati pa 

svoja opažanja tudi zapisati v graf; pobarvati kvadratke       



Recimo na ta način; bi bilo pa dobro, da ga poskusite ustvariti sami 

      

 

Čisto za konec pa vas vabim, da naredite graf iz kock. En stolp kock 

bo za deklice v vaši družini, en stolp pa za dečke. Odloči se kakšne 

barve kocke uporabiš za deklice in kakšne za dečke in postavi stolp. 

Ena kocka za enega družinskega člana       

 

 



Grafi vas niso toliko pritegnili, ste se pa nekateri spet veliko potepali, 

sankali in uživali zimsko pravljico. 

 

 



Lara in Lucija sta se potepali v Kranjski Gori, Mojstrani, Žirovnic, na 

Jezerskem in Šmarjetni Gori       

 

 



 

 



 

Žana je telovadila       

 



Učila se je likati       

 

Metka pa je barvala pobarvanke       

 

Neja Marguč 


