
ČKA IGRA  

Modul Matematika za otroke smo tudi v tem šolskem letu popestrili z 

inovacijskim projektom ČKA igra, potrjenem in prijavljenem pri Zavodu republike 

Slovenije za šolstvo in šport. Po Kurikulumu za vrtce s projektom sledimo 

globalnemu cilju, doživljanju matematike kot prijetne izkušnje. Matematika v 

otrokovo vsakdanje življenje vstopi zgodaj. Tako skoraj na vsakem koraku 

spoznava oblike, števila, velikosti, se orientira v prostoru, meri, primerja, 

prikazuje s simboli in podobno. Vse te matematične izkušnje in znanja otrok 

uporablja pri reševanju vsakdanjih problemov. To ga zabava, mu daje 

zadovoljstvo, uspehe in nove dosežke. Otrok matematiko uporablja tudi v igri in 

prav slednja je tista, ki ga »uči« matematike. Matematike se ne uči ločeno od 

ostalih področij, tako se prepleta z jezikom, naravo, družbo, gibanjem in 

umetnostjo, kakor tudi z dnevno rutino.  

Načrtovali smo vsebine in dejavnosti, ki otroke motivirajo, spodbudijo in miselno 

aktivirajo, ter ustvarijo pogoje za dosego ciljev na področju matematike.  

Že v prvem letu otrokove starosti so to bibarije in izštevanke, kjer gre za 

usklajeno premikanje rok in prstov, dijaki in dijakinje iz 3.a, 3. h in 3. j so jih v 

okviru projekta ČKA igra napisali na različne matematične teme, pripravili pa so 

tudi ilustracije (Monika Penič, Adrijana Zdolšek in iz 2. h Mihaela Koželjnik). Ko 

bodo le te jezikovno pregledali pri predmetu Jezik za otroka, bodo izšle v tiskani 

obliki.   

Pravi konglomerat matematičnih igrač iz recikliranih materialov smo jeseni  

predstavili v okviru projekta  »Naredimo Celje zeleno«  v središču Celja. Razne 

knjige iz blaga, interaktivne kocke, računalo iz zamaškov, voziček za 

preštevanje,… so navdušili obiskovalce vseh starosti.  

V novembru smo del svojega ustvarjanja predstavili udeležencem izobraževanja 

»Medpredmetno povezovanje – Izkušnje dobre prakse« v okviru sodelovanja s 

Centrom poklicnega izobraževanja in Študijskim središčem GCC, za profesorje 

strokovnih področij v programu predšolske vzgoje. Mrika Batalak in Mateja 

Kužner Čelešnik sta predstavili avtorski izštevanki, Jan Milčinović igračo 

Neskončni labirint in Kaja Tržan igračo Neskončno v ogledalu. 

 

Matematične igrače so bila osrednja zanimivost na predstavitvah programa 

predšolska vzgoja naše GCC po osnovnih šolah in na informativnih dnevih. 

 



V Hermanovem brlogu smo v marcu sodelovali z delavnico »Igre, veselje in 

spontano učenje«. Dijaki Rok Ojsteršek, Žiga Pinter, Gašper Planinšek in Klara 

Zupanc so delavnico za otroke vrtcev Vesela hiša, Tončke Čečeve in Anice 

Černejeve obarvali s temo geometrijskih likov in predstavili tudi svojo knjigo o 

likih in prometnih znakih. 

 

ČKA igra igrače so eko, izdelane iz recikliranih materialov. V tem šolskem letu so 

do vključno aprila nastale: Števček (Drev Anja, Metulj Matevž, Pirtovšek Nastja, 

Skarlovnik Janja), Geometrijska telesa na pladnju (Vodovnik Nives), Čudežna 

odejica (Batalak Mrika, Debelak Klavdija, Kužner Čelešnik Mateja, Kajba 

Amadeja, Špoljar Valerija, Tratnik Melisa), Geometrinator 3000 (Andrič Lan, 

Erjavec Žiga, Fartelj Nika, Lipej Katja, Ocvirk Matija), Mavrična škatla (Bubnjar 

Kristina, Hudina Valentina, Pondelak Nika, Vovk Maša), Knjiga o likih in prometnih 

znakih (Ojsteršek Rok, Pinter Žiga, Planinšek Gašper, Zupanc Klara), Začarani 

kamni (Vahtarič Urška), Diagrami (Jerneja Kuglar, Iza Jakob, Ines Hribernik), 

Simetrija v ogledalu (Ožek Zala, Pratneker Kroflič Katja, Orel Daša, Penič 

Monika), Matematično drevo (Stiplovšek Julija, Zobec Patricija). Za 

Geometrinator 3000 in Števček so zgoraj navedeni dijaki posneli tudi reklami.  

 

Uspelo nam je v igro in igrače vplesti matematične teme, ki jih v običajnih 

igračah ne zasledimo in jih bomo tudi letos razstavili v šolski knjižnici. Projekt 

bomo v naslednjem šolskem letu zaključili s publikacijo, ki bo zajemala priporočila 

za prakso in bo namenjena učiteljem, dijakom in staršem. 
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