
Predšolski oddelki s prilagojenim programom 

Razvrščanje po barvah  

Razvrščanje je proces oblikovanja skupin glede na dano lastnost oziroma značilnost ( to je lahko 

glede na barvo, obilo, velikost, material,..). Otrok si s pomočjo razvrščanja razvija abstraktno miš-

ljenje in začne razmišljati na matematični način.  

Bliža se pomlad in okrog nas cvetijo že prve rože, zato si lahko skupaj z otroki pripravimo eno iz-

med dejavnosti za razvrščanje cvetic po barvah. Odločimo se lahko za cvet tulipana, ker ta rožo 

cveti skoraj v vseh barvah. S pomočjo teh dejavnosti se bodo otroci naučili barve. Tisti, ki pa jih že 

znajo, pa jih bodo samo ponovili. Lahko pa štejejo, koliko enakobarvnih cvetov je.   

Za dejavnost potrebujemo: barvni papir , škar je, vročo pištolo in palčke od sladoleda. 

Z otroki skupaj izberemo papir različnih barv. Če otrok še barv ne pozna, izberemo samo osnovne 

barve. Nato skupaj ali sami narišemo na papir cvetove spomladanskih cvetic ( v našem primeru tu-

lipani) in jih izrežemo. Pobarvamo palčke od sladoleda, na katere nato z vročo pištolo pritrdimo 

cvetove. Igro igramo tako, da vsako barvo cvetova položimo na podlago, preostale pa damo otroku 

v roko. Njegova naloga je, da cvetice, ki jih drži v rokah, razporedi po barvah. 

Lahko pa tudi, če imamo doma barvni plastelin, iz plastelina otrok oblikuje kačo ali ježke, v katero 

nato vtika isto barvo palčk od sladoleda. 

 

Verjetno se v vsakem gospodinjstvu najde reciklirana škatla od jajc, zato sta naslednji dejavnosti 

izdelani prav iz nje. 

Za dejavnost potrebujemo: r eciklirano škatlo od jajc, palčke od sladoleda, vodene barvice in 

olfa nož. 

Škatlo obrnemo na nepravo stran tako, da pokrov položimo na podlago (mizo). Nato vsako polje in 

eno palčko  pobarvamo z enako barvo. Za barvanje lahko uporabimo: vodene barvice, flumastre ali 

pa jedilne barve. Ko je škatla suha v njo naredimo odprtine z olfa nožem za palčke. Igro igramo 

tako, da otrok v vsako odprtino vstavi pravo barvo sladoledne palčke. 
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Za dejavnost potrebujemo: reciklirano škatlo od jajc, kamni, vodene barvice ali akr ilne barve, A4 

papirnat, pisala različnih barv. 

Kamne pobarvamo v dve izbrani barvi. Počakamo, da se posušijo. Med tem časom na A4 papir narišemo 

prej izbrane barvne kroge v poljubnem zaporedju. Igro igramo tako, da otrok ponavlja barvna zaporedja 

na listu v reciklirani jajčni škatli. 

 

 

 

 

Isto igro lahko igramo s barvnimi puhki ali lego kockami. 

Za dejavnost potrebujemo: plastično škatlo (npr . od sladoleda), barvni papir , flumastre, barvne 

puhce in olfa mož ali vročo pištolo. 

V pokrov plastične škatle naredimo odprtine. Te lahko naredimo z olfa nožem ali pa s vročo pištolo. Na-

to škatlo poljubno oblepimo. Na odprtine na pokrovu lahko izrežemo barvne kroge ali pa jih narišemo z 

flumastri. Igro igramo tako, da otrok lahko najprej poimenuje barvo, nato daje barvne puhke v isto odpr-

tino. 

Če pa nimamo pri roki plastične škatle, imamo pa puhke, lahko na A4 list narišemo različno zaporedje 
barv v obliki gosenice, balonov ali pa samo krogce. Naloga otroka pa je, da da iste barve puhkov na ena-
ko barvo kroga (šabloni). 

 

Vir šablon: https://oxymaxplayroom.com/logical-chains-for-children-the-development-of-logical-thinking-and-attention-tr/ 

Barvni papir lahko položimo na tla in otroku ponudimo puhke različnih barv, katere nato razporeja po 

isti barvi barvnega papirja. 
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