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“Za otroke je gibanje normalno in naravno. Svoje telo uporabljajo 
za igro, učenje, komunikacijo in izražanje čustev. Gibanje 
otrokom predstavlja stik s konkretnimi pojavi, kar je temelj za 
kasnejšo abstrakcijo. Učijo se uporabljati lastno izkušnjo kot 
temelj lastnega znanja.” 
(Kavčič, 2005: 7)
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Trši papir ali papirnati krožnik razrežemo na 2 dela. Na en kos napišemo številko, na drugega 
pa toliko pikic (lahko narišemo čebelice, metuljčke, rožice...).

IZDELAVA - Poišči pare 1

POTREBUJEMO:
• Trši papir ali servirne krožnike
• Škarje
• Flomaster



Tako naredimo za vseh 10 števil.



Igro se lahko igramo na več načinov. Druga možnost je ta, da od vsakega krožnika eno polovico 
(enkrat številke, drugič pikice) skrijemo kje na vrtu, na travniku, v gozdu, ob deževnih dneh 
pa lahko tudi kar doma. Otrok mora najti vse pare. Če je otrok več, lahko otroci tekmujejo kdo 
najde več parov, ali kdo v krajšem času najde vse. Lahko pa si pomagajo in skupaj poiščejo vse 
pare.

Ko imamo igro izdelano, je čas za zabavo! 

Krožnike obrnemo, jih razporedimo v mrežo in se igramo spomin. Za vsak najden par, otrok 
naredi toliko počepov (ali drugih gibalnih vaj, ki si jih skupaj izbereta), koliko je pikic na 
krožniku.

IGRAJMO SE - Poišči pare 1



IZDELAVA - Poišči pare 2 

POTREBUJEMO:
• Trši papir ali servirne krožnike
• Navaden bel papir ali manjše liste
• Flomaster

Na krožnike napišite števila od 0 do 10, na listke pa račune. 



IGRAJMO SE - Poišči pare 2 

Pa smo izdelali še eno igro za zabavno računanje. 

Otroku damo v roke lističe z računi in jih mora v čim krajšem času razporediti na prave 
krožnike. Če otrok zelo rad teka, lahko po vsaki listič pride nazaj na štart.

Igro lahko malo začinimo in na krožnik tudi napišemo račun, namesto rešitve. Tako mora 
otrok ugotoviti katera dva računa imata enako rešitev.

PA VELIKO ZABAVE!


