
Projekt matematične pismenosti v mesecu MAJU 2019 

Mravljice so bile tudi ta mesec zelo aktivne, saj jim je vzgojiteljica Dragica pripravila 

pravo vremensko sliko. Najprej je z inštrumentom Kaballa posnemala zvoke dežja in s 

pomočjo pesmice Dežek pada otroke naučila prikazati pihanje vetra in nasmeh sonca. 

Skozi pesmico so se otroci učili tudi štetja do tri, saj le-ta pravi: ,,En, dva, tri, pojdi ven 

ti.'' Otroci so barvali oblake, se igrali z dežnikom, se skrivali pod njim, ko jim je 

vzgojiteljica prikazala oblak oziroma se sprehajali po igralnici, ko jim je kazala sonce. 

Dežnik smo tudi porisali in vmes peli različne pesmice o vremenu. 

Vzgojiteljica je otrokom prebrala tudi pravljico Nekega deževnega dne, se nato oblekla v 

ježka in si nadela škornje ter odprla dežnik. Z otroki je ponovila zgodbico tako, da jim je 

prikazala ježka, ki so mu otroci natikali pelerino, škornje, klobuk in dežnik.  

Ob zaključku dejavnosti so otroci iz riža, ki so ga pred tem presipali, da bi na takšen način 

osvojili fino motoriko, izdelali s pomočjo vzgojiteljice vsak svojo ropotuljico. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

Števila in številke so spoznavale tudi pikapolonice. Otroci so najprej poslušali pesmico Pet 

majhnih račk šlo je na potep, nato pa smo preizkusile, skupaj z vzgojiteljico Mirjam in 

pomočnico Urško, ali otroci tudi že štejejo do pet, kar pa seveda otrokom iz skupine 

pikapolonic ni predstavljajo večjih težav. Ker pa je potrebno številko tudi prepoznati, sem 

jim prikazala priloge številk in pikic, ki se ujemajo s številkami. S prikazano predlogo so 

otroci prešteli pikice in povedali, katero število je na predlogi.  Poskusili smo tudi z 

barvnimi magneti, in sicer tako, da sem položila predlogo na blazino, ter otrokom podala 

navodilo, da naj na predlogo položijo toliko magnetov, kolikor jih je prikazanih na številki. 

Otroci so si ves čas pomagali s pikicami, ki so jih uspešno šteli in tako postavili v vrsto 

pravilno število igrač.  

Otroci so na koncu žrebali svoj jajček, v katerem so bila skrita števila. Naloga otrok je 

bila, da številko, ki jo imajo skrito v jajčku, pravilno razvrstijo na tisto predlogo, s katero 

se številka ujema. 
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