LR5553 KMETIJA ˝VEGGIE˝
SET VSEBUJE:


5 košar



25 zelenjavnih figur (5 zelenjavnih figur v 5 različnih barvah)



10 obojestranskih kartic



5 držal za kartice



penasta podloga za igranje

Naložite različne vrste zelenjave v košaro. Rezultat: zelo zdrava kombinacija.

˝VEGGIE˝vas vabi k več urnemu igranju. Realistični izgled košar in zelenjave vam nudi veliko zabave pri
sortiranju, prepoznavanju barv ter urjenju finomotorike. Med igro postavljajte dodatna vprašanja, tako boste
spodbujali kreativno mišljenje in govorni razvoj. ˝Kako pa veš to? Kako si to ugotovil? …˝
NAČINI IGRANJA

Sortiranje po barvi
Otrokom pokažite, da je vsaka vrsta zelenjave na voljo v 5 različnih barvah. Otrok naj vsakič poimenuje pravilno
barvo. Nastavite košaro za zelenjavo, kartico zataknite v držalo za kartice in jih postavite za vsako košaro. Nato
otroku dajte nalogo, naj sortira zelenjave po barvah v pravilno košaro. Sortiranje lahko vadite tudi na ˝vrtu˝, ki
je prikazan na igralni površini, tako, da pri vsaki vrsti vtaknete kartico z nalogo. Otroci nato ˝posadijo˝ zelenjavo
v pravilno gredo.
Red na vrtu
Pokažite in poimenujte vsako zelenjavo. Nato podajte nalogo, da naj vsako vrsto zelenjave ˝posadijo˝ v svojo
vrsto (korenček v eno vrsto, brokoli v naslednjo vrsto,…). Lahko stopnjujete težavnost tako, da podrete kartice z
nalogami, otroci pa morajo sami pravilno sortirat zelenjavo.
Kaj je drugače?
Položite vse zelenjavne figure na mizo. Izberite 3 zelenjavne figure z isto barvo ali iste vrste zelenjave in še eno
četrto zelenjavo druge barve ali druge vrste. Položite vse 4 zelenjavne figure v eno vrsto na igralno površino.
Nato naj otrok poskuša prepoznat tisto zelenjavo, katera se razlikuje od drugih treh oz. ne spada mednje.
Nagajivi zajček
Otrok naj posadi eno vrsto zelenjave (vodoravno ali navpično). Razložite otroku, da je nekje zajček, ki je zelo
lačen in bo kmalu prišel pomalicat na vrt. Nato se naj otrok obrne stran od igralne površine, vi pa medtem
odstranite eno zelenjavo. Ali bo otrok ugotovil, katero zelenjavno figuro ste odstranili? Poskušajte stopnjevat
težavnost tako, da odstranite večje število zelenjave.
Prepoznavanje barv in štetje
Vzemite košaro in dve kartici – številko 3 in oranžno barvo in ju položite pred košaro. Nato prosite otroka, naj
izbere tri oranžne zelenjave in jih položi v košaro. Igro nadaljujte z drugimi števili in barvami. Igro lahko

stopnjujete tako, da otroka prosite naj se obrne stran, položite določeno število zelenjave iste barve v košaro
(od 1 do 5). Nato prosite otroka, da prešteje zelenjavo in izbere pravilno kartico s številko in barvo.
Prepoznavanje zelenjave in štetje
Tako kot pri prejšnjem načinu igranja, tudi tu lahko vadite štetje in prepoznavanje barv. Uporabite košaro in
dve karti, ampak tokrat uporabite karto s številko 2 in karto z redkvico. V kolikor je naloga za otroka pretežka, si
lahko pomaga tako, da izbrano zelenjavo položi na sliko in preveri obliko. Igro nadaljujte z drugimi števili oz.
zelenjavami.
Seštevanje
Nastavite dve košari in karto s številko 4 in 2. Nato dajte v eno košaro 4 zelenjave in v drugo košaro 2 zelenjavi.
Izpraznite košari in razložite otroku da vsota vseh zelenjav je 6 in da če sešteje zelenjavo iz prve (4) in druge (2)
košare, dobi vsoto 6. Če je otroku lažje vizualno učenje, mu lahko pomagate s seštevanjem tako, da mu položite
izbrano število ene in druge zelenjave na igralno površino.
Iz vrta sveže na tržnico
Ustvarite zabavne besedne naloge. Prosite otroka, da naj posadi svoj vrt z zelenjavo. Medtem pripovedujte
zgodbo, npr. ˝Napolni svojo košaro z dvema rdečima in tremi vijoličnimi zelenjavami. Koliko zelenjav boš danes
nesel na tržnico?˝Nato nadaljujte vaje z drugimi primeri. ˝Ups, sedaj sta ti dve zelenjavi padli iz košare. Koliko
jih je še ostalo v košari?˝

