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Igra »Snežak za utrjevanje
barv in števil«

POTREBUJETE:






Papir različnih
barv.
Karton za
podlago.
Škarje.
Lepilo.
Flomastre.

PRIPRAVA IGRE:
Na bel papir narišite 6 krogov katere izrežite, iz njih sestavite 2 snežaka in prilepite
vsakega na svoj karton. Snežakoma narišite samo obraz, ostaneta naj brez kape in gumbov.
Na barvni papir narišite 20 manjših krogov za gumbe in jih prav tako izrežite. Uporabite
papir tistih barv, ki jih želite utrjevati. Gumbke vseh barv spravite v škatlico.
Na papir enakih barv, ki ste ga uporabili za gumbke, narišite klobuke – lonce za snežaka
in jih izrežite. Na vsak klobuk napišite eno številko tako, da boste imeli npr.: 10 rdečih
klobukov od 1 do 10, 10 rumenih in tako naprej ... Vse klobuke, ki jih boste izdelali
spravite v vrečko skozi katero se ne vidi ali v večjo kuverto, katero lahko sami naredite.

NAVODILA ZA IGRO:
Na mizo položite snežaka, škatlico z barvnimi gumbki in vrečko oziroma kuverto z oštevilčenimi kapami. Igralec izvleče
iz vrečke eno kapo, poimenuje njeno barvo in številko, ki je na njej napisana. Nato iz škatle z gumbki odbere ustrezne
gumbke (npr.: izvlekel je zeleno kapo s številko 3, iz škatlice odbere tri zelene gumbke) in jih položi na snežaka in še
enkrat prešteje. Naslednji igralec postopek ponovi. Ugotavljata kdo ime več in kdo manj gumbkov.
Zahtevnost igre lahko prilagajate:
 Z mlajšimi lahko odbirate samo barve, lahko vzamete manj barv, lahko vzamete vse barve pa manj številk in
podobno.
 S starejšim lahko zahtevnost stopnjujete: ugotavljata koliko gumbov bi morali dodati ali odvzeti, da bi imela oba
enako število in podobno, dodate kartice s pikami: ko otrok izvleče kapo, poišče še kartico z ustreznim številom pik.

DODATE LAHKO KARTICE S PIKAMI, ki jih izdelate sami.
Na papir narišete kvadratke, vanje narišete pike in jih izrežete.
in tako naprej……

