
MATEMATIČNE IGRARIJE 

Tako kot vsako leto ob prelomu leta, smo se tudi letos posvetili 

matematičnim igrarijam; učenjem matematike na zabaven način. 

Letos smo sicer morali začeti na daljavo, ampak smo nadaljevali tudi v 

vrtcu. Najprej pa smo se razveselili drug drugega in naše igralnice       

 

 



 

Igra s prijatelji je veliko bolj zabavna       

 

 



Začeli smo z risanjem skupinske zimske slike za pred vrata naše 

igralnice       

 

Sodelovali smo vsi       

 



Nastala je prekrasna risba, ki bo do pomladi pred našo igralnico       

 

Nekateri otroci so že doma izdelali vsak svoj koledar; Meta ga je 

prinesla pokazati v vrtec.  

 



Zdaj pa moramo narediti še našega. Postopek je seveda dolgotrajen, 

ker ne delamo samo koledarja. 

 

Imamo tudi novo prijateljico; punčko Piko, ki nas opazuje pri vseh 

dejavnostih in hodi z name na sprehode. Njena doživetja z nami 

beležimo v poseben dnevnik       

 



Po dolgotrajnem ustvarjanju smo dobili prekrasen koledar, ki bo 

krasil našo igralnico       

 

 



Po dolgem času smo spet risali tudi človeško figuro, da bomo lahko 

spremljali naš napredek. Risali smo tudi za našo prijateljico Manco, ki 

ima zlomljeno roko in ne more v vrtec. Risbice smo dali v kuverto in ji 

nesli v poštni nabiralnik. Njena mamica nam je pisala, da se je risbic 

izredno razveselila in da jih že lepi na steno svoje sobe. 

 

Naredili pa smo si tudi kape in rokavice; pogovarjali smo se o vzorcih 

in potem risali vzorčke na kape in rokavici. S tem se učimo o vzorcih 

in urimo fino motoriko       

 

 

 

 

 



Kape in rokavice so krasile našo garderobo kar lep čas       

 

Ves mesec smo se igrali različne matematične didaktične igre. 

Šivanje po predlogah, razvrščanje likov… 

 



Sestavljanje delov v celoto- puzzle       

 

Štejemo s pomočjo prstov na rokah, pik na kocki in prepoznavamo 

števila       

 
 



Šivanje živali iz posameznih delov       

 

Sestavljanje sestavljanke s pomočjo kocke… 

 



Sestavljanje rožic po predlogah. Natančno opazovanje  je zelo 

pomembno! 

 

Sestavljanje sestavljank glede na barvo pike, ki jo dobiš na kocki; 

urimo prepoznavanje barv in sestavljanje delov v celoto       

 



Prirejanje sličic primernemu številu predmetov/živali ali številki       

 

Uporabimo tudi svojo domišljijo; iz ploščic različnih oblik lahko 

naredimo veliko stvari- Teodor je naredil veliko različnih dinozavrov 

      

 



Naredila sem tudi dva didaktična pripomočka. Prvi je prepoznavanje 

barv in oblik in ponazarjanje zaporedij in urjenje fine motorike       

 

 



Drugi pa je za sestavljanje kock v različnih barvnih zaporedjih       

 

 



 

 



Vmes smo imeli tudi pust. Maske so se predstavile v jutranjem krogu. 

Ker se igramo matematiko, smo se pogovarjali, kako bi se lahko 

razvrstili. 

 

Odločili smo se takole: maske, ki predstavljajo poklice       

 



Maske, ki nastopajo v pravljicah       

 

Maske, ki nastopajo v risankah       

 



Indijanki       

 

In drugo (naša navijačica in dinozaver)       

 



Seveda smo potem izdelali tudi graf , da smo ugotovili, katerih mask 

je bilo največ. Otroci so svoje simbole prilepili v tisti stolpec, 

katerega je njegova maska predstavljala       

 

 



Enkrat nas je razveselil tudi sneg; čeprav ga je bilo čisto malo, smo 

se seveda odpravili ven. Opazovali smo naše sledi čevljev- koliko 

različnih vzorcev       

 

Kotalili kepe, da so postajale vedno večje in večje       

 



Zbrali smo vse kepe in jih postavili v vrsto- tudi tako se učimo 

matematičnih izrazov       

 

In preprosto uživali na snegu       

 



 

Igrali smo se tudi preslikavanje črk v besede. Zelo radi zapišejo 

svoje ime. Na razpolago imajo velike črke , s katerimi se igrajo       

 



Nekateri pišejo tudi imena bratcev in sestric. Prosijo me, če jim 

napišem na listek potem pa sami poiščejo črke in jih postavijo v 

pravilno zaporedje       

 

 



Potekajo tudi vpisi v šolo; Ema je zelo hitro našla prave črke za svojo 

šolo       

 

Napisala je tudi svoje ime in dodala številko svoje starosti       

 



Larini in Lucijini stari starši so nam prinesli super material. Iz teh 

paličic lahko sestavljamo like in različnih likov še kakšne predmete. 

Nekateri se tudi podpisujejo       

 

 



Likov pa ne ustvarjamo samo v igralnici, temveč tudi na prostem. 

Praznovali smo kar nekaj »karantenskih« rojstnih dni, Metinega kar v 

krogu na prostem       

 

Dobili smo tudi nov gozdni pripomoček, ki smo ga že začeli uporabljati 

      

 



V gozdu smo najprej objeli drevesa, ker smo jih pogrešali. Ugotavljali 

smo, da nekatera drevesa lahko objamemo tako, da se naši roki 

dotikata, nekatera pa ne       

 

 



 

 

 



Z nami v gozdu je tudi Pika       

 

Kasneje naberemo veliko palic, ki ležijo na tleh in iz njih sestavljamo 

like       

 



 

 



Večkrat se odpravimo v gozd in opazujemo spremembe v njem       

 

 



Raziskujemo nove poti, tečemo na polju, se odpravimo v mesto       

 

 



 

 



Tudi v vrtcu nam dela ne zmanjka. Strižemo ravne in krive črte pod 

Pikinim nadzorom       

 

 



 

Naredimo pa še eno prav posebno risbo. Otroci najprej narišejo s 

črnim flomastrom različne stvari. Jaz sem jim označila risbo s 

pikami, razporejenimi tako kot na kocki. Kasneje so jo pobarvali s 

pomočjo kocke       

 



 

Vržem kocko, preštejem pike in pobarvam del risbe, ki je označen s 

toliko pikami. To je pa res zabavno       

 



Matematika je povsod okoli nas in učenje matematike je lahko zelo 

zabavno, sploh, če si pri tem pomagamo s prijateljem       

 

Veseli smo, ker smo spet skupaj in veseli smo, da vidimo ljubezen 

povsod okoli nas       

 

Neja Marguč 


