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NAVODILO ZA IGRO
IGRE Z NOGAVIČ
KAMI

POTREBUJETE:

VZORČENJE NOGAVIČK:






Otroka spodbudite, da nariše nogavičke in jih
pobarva ali pa vanje nariše vzorček. Za spodbudo
mu lahko eno nogavičko narišete in vzorčite vi,
drugo pa naredi on po vašem predlogu. Potem
zamenjata vlogi in on nariše vzorec v novi
nogavički, pa ga vi ponovite.

Nekaj parov različnih nogavic.
Slike nogavičk (vsako 2x).
Papir.
Flomastri ali barvice.

IGRA Z NOGAVICAMI OB VSAKODNEVNIH
OPRAVILIH:

Otroka lahko vključite v igro pri pospravljanju
opranih nogavičk. V košaro dajte več parov
njegovih nogavic. Otroka spodbudite, da poišče
njihove pare. Če potrebuje pomoč, ga spodbujajte
in usmerjajte. Poimenuje naj barvo, velikost,
opiše vzorec na nogavičkah ali pa mu vse to
opišite in poimenujte vi. Ko najde vse pare, se z
njim dogovorite, da si sam izbere katere nogavice
bo obul naslednji dan. Omogočite mu, da si jih
obuje sam.
V košaro lahko naslednjič dodate tudi nogavice
drugih družinskih članov. Pri tem lahko
primerjate velikost in dolžino le teh. Čigave
nogavice so večje, daljše, mehkejše...

Na ta način z otrokom narišete več parov
nogavičk, katere lahko uporabite za didaktično
igro ISKANJA PAROV-SPOMIN.
DIDAKTIČNA IGRA SKANJA PAROV

»SPOMIN«
POSTOPEK ZA PRIPRAVO IGRE:

Izrežite kartončke enakih velikosti in nanje
prilepite risbice nogavičk, ki ste jih narisali in
vzorčili (glej VZORČENJE NOGAVIČK). Na vsak
kartonček prilepite eno risbico nogavičke. Imeti
morate po dva kartončka z enakim vzorcem v
nogavički. Več parov boste imeli, bolj zanimiva
bo igra in več igralcev bo lahko sodelovalo v igri.
POTEK IGRE:

Predlogi za
vzorčenje!

Kartončke z motivom nogavičk razporedite na
mizo tako, da se vzorec ne vidi. Prvi igralec obrne
dva kartončka, če je vzorec nogavičk na obeh
kartončkih enak pomeni, da je igralec našel par in
vzame oba kartončka ter postopek ponovi. Če
para ne najde, obrne oba kartončka nazaj in z igro
nadaljuje naslednji igralec. Zmaga tisti, ki zbere
največ parov nogavičk z enakim vzorcem.
ZA IGRO SPOMIN LAHKO VZORČITE TUDI DRUGE
PREDMETE: kape, rokavičke, lončke ali NOVOLETNE
OKRASKE.

