
   
 

NOTRANJA AKTIVNOST: 

Igramo se in štejemo. 

En kovač konja kuje, 

koliko žebljev potrebuje, 

en, dva, tri, 

pa povej število ti! 

Nekdo izmed staršev se igra z otrokom izštevanko. Ko povesta število naj otrok še 

enkrat prešteje sam.  

Nato se igrajta še naprej igrice štetja tako, da otrok ali starš pove eno izmed živali 

in nato prešteje noge te živali. (muca – 4 noge, 2 konja – 8 nog, petelin 2 nogi…) 

Možnost nadgradnje – med svojimi barvicami si izberi več barvic in se igra nadaljuje 

– na preprogo položi 5 barvic, dodaj eno barvico , koliko jih imaš sedaj 

                                            položi 7 barvic in odvzemi eno, koliko jih imaš sedaj…. 

 

ZUNANJA AKTIVNOST:  

Na prostem v naravi se igra štetja nadaljuje:  

- Starš in otrok se nekoliko oddaljita  med sabo ( 5-8 metrov), nato otrok 

vpraša: »Mami – ati« koliko korakov smem do tebe. Odgovor – dva koraka, 

en medvedji korak, pet mišjih korakov…..). tako dolgo dokler ne pride otrok 

do starša.  

- Še bolj bo zanimivo, če igro sprašuje nekdo od staršev in otrok odgovarja 

število korakov.  

Pa obilo zabave. 

Možnost nadgradnje – to igro lahko nadgradite tako, da namesto izbrano število 

korakov naprej , gre včasih lahko število  korakov tudi nazaj.  

 

PRI ZUNANJIH DEJAVNOISTIH SE UPOŠTEVAJO VSA TRENUTNA JAVNA 

PRIPOROČILA. 

  



   
 
 

UGANKE:  V LICA BRIJE- BRIVEC NI, 

VIDETI NIKJER GA NI.  (VETER) 

IZ NEVIDNIH KAPLJIC STKAN, 

TIHO JADRA ČEZ RAVAN. (OBLAK ) 

TIHO V NOČNI MIR STOPA BLED PASTIR,SREDI ČRNE TRATE, PASE 

ZVEZDE ZLATE . (LUNA)  

 

DEKLAMACIJE: 

 

 
DIČI, DIČI, DIČA, 
(Na kolenu) 
Diči, diči, diča, 
Urno na konjiča, 
Na konjiča vranega,  
Dobro osedlanega! 
  
Diči, diči, diča, 
Deček nima biča,  
Deček nima ni ostrog, 
Da pognal bi konja v log 
 

PESMICE: Ljudska 
                              MAJHNA SEM BILA 
 

MAJHNA SEM BILA, 
PIŠKE SEM PASLA, 
PIŠKE SO ČIVKALE, 
JAZ SEM PA RASLA. 

 
MAMICA MOJA 
PIŠKE PRODALA, 

PIŠKE SO ČIVKALE, 
JAZ PA JOKALA. 

 



   
 
 


