Куклена игра
со броење на
прстите

Куклена игра
со броење на прстите
Броењето е дел од секојдневието на
децата, иако тие не се свесни за тоа. Тие
постојано нешто бројат: бонбони, кукли,
модринки на нозете, итн. Оваа игра ќе му
помогне на вашето дете да почне да ги
препознава броевите и да брои од 1 до 10,
како и наназад, од 10 до 1.
Потребни материјали: 20-30 кикиритки во
лушпа, ножички, црн маркер, бела теперна
боја.

Инструкции
1. Изберете 20 кикиритки со лушпа - 10
за вас и 10 за вашето дете. Пресечете
ги полека на половина по работ,
за да можат да паднат зрнцата од
кикиритките. Направете отвори на
лушпите за да можете да ги навлечете
на прстите. Плодовите на кикиритките
тргнете ги доколку е детето многу мало,
поради опасност да аспирира.

2. Употребете бела темпера за да ги
обоите лушпите.

3. Напишете ги со црн фломастер бројките
од 1-10. Бројот 1 и бројот 10 ставете ги
на палецот.

4. Со тоа вашата куклена игра може да
почне. Следуваат неколку идеи како да
ја играте оваа игра:
Ставете ја лушпата со бројот еден на
вашиот палец и кажете му на детето
да го направи истото велејќи: јас го
ставив бројот еден на мојот палец.
Ајде сега и ти направи го истото. Штом
детето го направи истото започнете
со конверзација: „Здраво броју 1, ајде
прави како што ќе правам јас!”.

5. Започнувајќи од бројот 1 кој е на
вашиот палец, продолжете да ги ставате
останатите броеви на останатите прсти
и секогаш именувајте ги. Потоа прашајте
го детето да погоди кој број следи за
секој прст. Замолете го да најде одреден
број и да го стави на вашиот прст.

6. Откако сите лушпи со броеви се
поставени на вашите прсти, започнете
сами да правите игри. На пример:
Свиткајте ги и двете раце во тупаница

и речете му на детето да ги кажува
броевите еден по еден итн.
Во зависност од способноста на детето
да брои, можете да се преправате дека не
знаете кој број на кој прст се наоѓа и затоа
ви треба негова помош да ги поставите
броевите по ред на соодветниот прст.

Белешки за родителите
• Оваа игра ќе му помогне на вашето дете
да стекне искуство во препознавање на
броевите, секвенците и броењето;
• Кога за првпат ја воведувате играта,
седнете го детето во вашиот скут за
да може заедно со вас да ги гледа
броевите од внатрешната страна на
прстите;
• Штом детето стане поискусно, обидетете
се да броите од назад кон напред (од 10
кон 1).

