
Projekt matematične pismenosti v mesecu MARCU 2019 

V mesecu marcu smo z najmlajšo skupino otrok – Mravljicami – preko igre z žogami 

spoznavali tri osnovne barve: rumeno, rdečo in modro. Dejavnost smo najprej popestrili s 

pesmico o Žogici marogici in s samo igro z žogami. Po korakih smo nadaljevali naprej in 

otrokom postavili dva zabojnika različnih barv – rdečega in modrega; kasneje smo barvi 

zamenjali v rumeno in modro. Otroci so po svoji igralnici iskali žogice in jih razvrščali v 

zabojniki glede na barvo žogice, ki so jo držali v roki. Razvrščanje smo vzgojiteljice 

kasneje otežile, in sicer tako, da so otroci ločevali žoge po treh različnih barvah. V  škatlo 

smo izrezali tri luknje, ki smo jih oblepili z barvami, s katerimi so se otroci predhodno 

igrali in jih že razvrščali. Otroci so zopet po svoji igralnici iskali žogice in jih glede na 

barvo, ki so jo držali v roki, pravilno vrgli v tisto luknjico, s katero se je žogica po barvi 

ujemala. 

 

 



  

 

 

 

Aktivni smo bili tudi v skupini Levčkov, saj smo se učili številke. Da smo preverili njihovo 

znanje številk, smo najprej šteli do deset, nato pa kar do dvajset. Pri obeh vrstah štetja 

so bili otroci zelo uspešni. Nato je vsak od otrok dobil eno številko (1-10). Igra, ki je 

sledila, je imela različna navodila: ,,Stopite na eno nogo vsi tisti otroci, ki ste tretji'', 

''Dvignite roko vsi tisti otroci, ki ste peti'', in tako dalje. Dejavnost smo popestrile tudi 

tako, da so otroci s svojimi telesi prikazovali številke. S pomočjo predlog so otroci 

prepoznavali števila do deset, nekateri so tudi že seštevali. Seveda pa je bila najbolj 

zanimiva dejavnost v telovadnici Iskanje izgubljenega zaklada. Ko je vsak izmed otrok 

našel svoj zaklad, smo pregledali števila, ki so jih imeli zapisana. Vzgojiteljice smo 

pomagale, da so otroci prepoznali skupne lastnosti danih številk. 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

Zapisala: Anja Kotar 


