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DIDAKTIČNE ŠKATLE 

Didaktične škatle so namenjen razvijanju najrazličnejših spretnosti in veščin. Aktivnosti, ki jih 

pripravimo za otroke, lahko hranimo v škatli in so tako vedno pripravljane kadar si jih zaželijo. Prav 

tako pa se na ta način ne zgublja droben material posamezne naloge. Ko otrok z aktivnostjo zaključi, 

škatlo pospravi in je tako pripravljena za naslednjič, ko jo bo želel ponovno uporabiti. 

Delo s pomočjo škatle je lahko za otroke veliko večje motivacijsko sredstvo, kot reševanje delovnih 

listov.  

Spodaj so na kratko predstavljene didaktične škatle in pripomočki, ki si jih lahko sami izdelate. 

Podrobna navodila so zapisana v posameznih dokumentih. 

 

 

BRANJE: SLIKA – BESEDA/POVED (sestavljanka) 

 

 

Didaktični material BRANJE: SLIKA – BESEDA/POVED (sestavljanka) je 

namenjen za utrjevanje branja ter za razvijanje bralnega 

razumevanja prebranih besed in povedi. Otroci prebrano 

besedo/poved položijo na ustrezno sličico. V kolikor nalogo rešijo 

pravilno, se jim prikaže določena slika. 

 

 

DREVO - OBLIKOVANJE ČRK 

 

 

Didaktični material DREVO – OBLIKOVANJE ČRK je namenjen za utrjevanje 

velikih in malih tiskanih črke ter velikih in malih pisanih črk. Otroci s pomočjo 

drobnih predmetov oblikujejo različne črke. Narisano drevo pa jim služi za 

lažjo orientacijo v črtovju. 



 

© Vesna Horvat, profesorica defektologije 

OŠ dr. Ljudevita Pivka 

KAJ KDO DELA (utrjevanje glagolov) 

 

 

Didaktični material KAJ KDO DELA je namenjen za spoznavanje 

pomena glagolov, utrjevanje rabe glagolov ter za širjenje besednega 

zaklada. Otroci spoznavajo kaj vse lahko slišijo, kaj vse teče, kaj lahko 

zalivam… 

 

 

 

PRIPOMOČEK ZA POMOČ PRI RAČUNANJU (do 10) 

 

 

PRIPOMOČEK ZA POMOČ PRI RAČUNANJU je namenjen za razvijanje 

količinskih predstav, štetje, računanje v obsegu do 10 za otroke s 

težavami na področju fine in grobe motorike. Otroci premikajo prste 

na modelu ter tako nadomestijo računanje, štetje s pomočjo prstov. 

 

 

 

RAZREZANKE IZ KOLEDARJA 

 

 

Didaktični material RAZREZANKA IZ KOLEDARJA je namenjen za 

utrjevanje različnih znanj, veščin. Otroci polagajo koščke razrezanke 

na ustrezno rešitev. Če nalogo rešijo pravilno, se prikaže slika. 
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SEMAFOR – prepoznavanje glasov v besedi 

 

Didaktični material SEMAFOR je namenjen za prepoznavanje in 

razvrščanje glasov v besedi. Otroci prepoznavajo položaj določenega 

glasu v besedi ter besede razvrstijo v ustrezen predalček. 

 

 

 

ŠTEJEM DO 10 

 

 

Didaktični material ŠTEJEM DO 10 je namenjen štetju, urejanju po 

velikosti ter razvijanju količinskih predstav. Otroci natikajo kljukice na 

model roke. Pri tem lahko štejejo naprej, nazaj, po dva… Števila lahko 

urejajo po velikosti ali določajo kateri po vrsti je določen prst. 

 

 

 

ŠTEVILA DO 10 IN 20 – jajčne škatle 

 

 

Didaktični material ŠTEVILA DO 10 IN 20 je namenjen razvijanju 

količinskih predstav in finomotoričnih spretnosti. Otroci v 

luknjice jajčnih škatel, s pomočjo pincete, dajo ustrezno 

količino predmetov. 
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UTRJEVANJE PREDLOGOV 

 

 

Didaktični material UTRJEVANJE PREDLOGOV je namenjen utrjevanju 

pravilne rabe predlogov. Otroci polaga osebe, živali, predmete v 

prostor po navodilu ali samostojno. Pri tem ubesedi kje se določena 

oseba, žival, predmet nahaja. 

 

 

ZLOGOVANJE 

 

 

Didaktični material ZLOGOVANJE je namenjen prepoznavanju zlogov, 

iskanju besed na določen zlog ter ugotavljanju dolžine besed. Otroci 

narisano poimenujejo ter zloge najprej ponazorijo s ploski, nato pa še 

s krožci. Za vsak zlog vzamejo en krožec in ga položijo na deščico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


