IGRALNICA

Poučne igre z drevesnimi
listi
S septembrom prihajajo tudi šolski dnevi in pouk, zato sem obiskal Lucijo z
Instagramovega profila @1000urzunaj in jo prosil, naj mi pomaga pripraviti igrico ali
dve, kar nam bo pomagalo olepšati prve šolske izzive. Lucija je polna zamisli, zato nam
je pripravila matematični izziv, ki nam bo pomagal osvežiti poznavanje števil in nas
hkrati naučil razlikovati med različnimi listi dreves. Mar ni to zabavna ideja? Za
nadaljevanje pa sva nabrala vejice in iz njih sestavila črke.
Ali greš z nama? Obljubim, da se bova zabavala in se mimogrede še učila.
Kaj potrebuješ?
drevesni listi
bel flomaster ali barva s čopičem
lesene palčke
volna ali vrvica
Najprej se zapodi v gozd in naberi dve vrsti listov, če se le da, se potrudi, da so si
precej podobni, ker bo to rahlo otežilo igrico iskanje parov. Na eno drevesno vrsto
nariši številke, na drugo pa ustrezno število pik za vsako številko. Lucija je nabrala
liste bukve in belega gabra. Robovi bukovih listov so gladki, robovi listov belega
gabra so nazobčani.
Liste zloži v pravokotnik, s flomastrom ali čopičem nariši številke in pikice. Igrica se
lahko začne.

Za utrjevanje znanja črk sva z Lucijo na sprehodu nabrala vejice. Vejice boš našel
skoraj pod vsakim drevesom. Nekatere vejice so tako oblikovane, da ti bodo
pomagale narediti črke. Denimo črka V je lahko tudi del črke N.
Vejice sva z vrvico ali volno zvezala in oblikovala v črke.

S črkami se lahko igraš različne igrice ali pa izpišeš svoje ime in ga pritrdiš na steno
ali vrata svoje sobe.

S sestavljanjem črk se lahko igraš mnogo igre. Tako denimo napišeš ime, zmešaš črke
in prosiš prijatelja, naj sestavi ime. Lahko se igraš hitrostne igre, kdo v najkrajšem
času naredi denimo tri črke po lastni izbiri ali kdo najhitreje napiše preproste do
petčrkovne besede.

