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VAJE ZA UTRJEVANJE ŠTEVILSKIH PREDSTAV DO 100 
 

 

 
➢ Otrok izžreba število, ga prebere in nastavi listek na ustrezno mesto na stotičnem 

kvadratu (varianta: mi izžrebamo število in ga preberemo otroku, on ga napiše na 
list, nato primerja svoj zapis z listkom; listek spet postavi na kvadrat). 

 
➢ Pokrijemo nekaj števil z belimi listki ali jih prelepimo s samolepilnimi listki. Otrok 

ugotavlja katera števila smo prekrili in z odkrivanjem teh števil dobi takojšno 
povratno informacijo o pravilnosti rešitve.  

 
➢ S pomočjo števil v tabeli šteje naprej, nazaj, šteje z intervalom (npr. 2: 25, 27,29). 

Ko se otrok že orientira v stotičnem kvadratu, lahko šteje ob prazni tabeli. Začetno 
število in smer mu določimo mi (npr. štej naprej od 25; lahko pa tudi povemo prvi 
dve števili in sam ugotovi smer: 24, 25 ali z intervalom: 17, 19 ipd.)  

 
➢ Izžrebamo več števil (2, 3 ali več). Otrok jih v parih primerja po velikosti, uredi od 

največjega do najmanjšega in obratno. Otroku se lahko priključimo tudi odrasli 
tako, da si vsak izbere svojo številko in nato se postavimo po velikosti, glede na 
števila. 

 
➢ Številu določi desetice in enice in jih nastavi s trakovi in kvadratki (ob tem 

povemo, da je število 27 sestavljeno iz 20 in 7). Pove njegov predhodnik in 
naslednik (lahko ob praktičnem delu: če dam še en kvadratek zraven dobim 28, 
če enega vzamem pa 26) ali za 10 večje oz. manjše število (37 in 17). 

 
➢ Poišče in prebere števila, ki ustrezajo danemu kriteriju – imajo določeno število D 

ali E (3D > 30, 31, 32, 33,…, 39; 5E > 5, 15, 25, 35,…; 95). 
 

➢ Za število s pomočjo kvadrata ugotovimo med katerima deseticama leži ter koliko 
je od njiju oddaljen (npr.: 23 je med 20 in 30. Do 30 manjka še 7 številk. Sem tri 
številke naprej od 20.). 

 

 

Vaje kombiniramo in si sproti izmišljamo nove. Upoštevamo tudi otrokove ideje, saj 
se bo tako raje »igral«. Priporočljivo jih je izvajati vsak dan po 10 – 15 min.   


