svaki tjedan KORAK jedan

Brojevno čudovište
Čudovišta ponekad mogu biti vrlo zastrašujuća, osim ako ne postanete njihov
tvorac. U ovoj aktivnosti čak će pomoći vašoj predškolskoj djeci da se igraju
brojevima i uvježbavaju ih.
Što vam je potrebno:
- 2 kocke,
- drvene bojice, flomasteri i sl.,
- 2 prazna papira.
Prvo izradite legendu po kojoj će djeca crtati dijelove tijela na vašem čudovišnom
biću tako da povežete brojeve od 1 do 6 sa šestrazličitih dijelova tijela.
Npr.

1 - glava
2 - oči
3 - usta
4 - nos
5 - ruke
6 - noge

Počnite s tijelom. Nacrtajte bilo kakav oblik, ali izostavite ruke, noge, glavu i lice.
Igru započnite bacanjem prve kockice. Neka dijete izbroji točkice, a zatim neka na
legendi pogleda koji je dio tijela povezan s brojem do kojeg je došao
prebrojavajući ih. Zatim neka baci sljedeću kockicu. Taj će broj označava koliko će
ukupno dijelova tijela dobivenog prvom kockicom dijete nacrtati. Dakle, ako je
prva kockica pokazala 6, a druga 4, dijete neka čudovišnom biću nacrta 4 noge.
Sada je red na sljedećeg igrača. Neka ponovi bacanje kockica i nacrta sljedeće
dijelove tijela vašem zajedničkom čudovišnom biću u nastajanju.
Zabavan dio je taj što će vjerojatno nekoliko djece dobiti jednaki broj bacajući
kockice što znači da je moguće da će se vaše izmišljeno biće moći pohvaliti s
desetak ruku ili ušiju. Onaj tko prvi dobije svih 6 dijelova tijela čudovišnog bića je
pobjednik. Ova igra je vrlo jednostavna čak i za najmlađe igrače ali i korisna, jer
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uključuje

prebrojavanje,

razumijevanje

pojma skupa objekata kao što su točkice na
kockicama i povezivanje određenog broja
objekata sa brojem tj. znamenkom.

Molimo Vas da uputite učitelje razredne nastave da nam na korakpokorak@korakpokorak.hr pošalju svoje e-mail
adrese ukoliko žele dobivati 'svaki tjedan KORAK jedan'.

