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DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI 

POZORKO je didaktični 
pripomoček, ki vam bo v 
pomoč pri spodbujanju aktivne 
pozornosti, hkrati pa tudi osnova 
za razvijanje vaše kreativnosti pri 
sodelovanju z otroki. 
Vsebina škatle: 

 100 kartončkov z 
vajami (50 kartončkov z 
vajami za spodbujanje 
vidne pozornosti in 50 
kartončkov z vajami za 
spodbujanje slušne 
pozornosti)  

 50 delovnih listov (priloga 
h kartončkom)   

 

DIDAKTIČNI KOMPLET »UČIM 
SE BRATI« 

Didaktična škatla UČIM SE 
BRATI je pripomoček, ki je ciljno 
usmerjen k učenju branja od 
prepoznavanja črk do tekočega 
branja z razumevanjem. Vsebuje 
vse kar potrebujete za kvalitetno 
in pravilno učenje branja. 
Natančno po korakih vas vodi do 
tekočega branja. Lahko jo 
uporabljate za učenje branja ali 
pa kot pripomoček za 
odpravljanje težav pri branju. V 
prvem koraku vadimo hitro 
prepoznavanje in poimenovanje 
črk. V drugem koraku se naučimo 
vezave črk v zloge. Nadaljujemo 
s povezovanjem zlogov v besede. 
V zadnjem koraku vezano 
beremo povedi in besedila 
ter urimo razumevanje 
prebranega in ustno izražanje. 
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TEAMTURM 

 

 

 
 

NUMICON komplet 

 
NUMICON palčke 
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ŠKARJE Z DVOJNIM DRŽALOM 

 
BRALNA RAVNILA 

Barvna ravnila so namenjena 
prekrivanju besedil, podlage za 
lažje branje. Z uporabo teh ravnil 
zmanjšamo bleščavost podlage, 
izboljšamo sposobnost sledenja 
oči, usmerjenost pozornosti na 
besedo ali besedilo je 
učinkovitejša. 

 

SKAČEM PO STOTICI 

Prvi didaktični pripomoček, ki 
zajema celosten pristop usvajanja 
stotičnega kvadrata na konkreten 
način. Otrok po korakih spoznava 
stotični kvadrat in ob tem gradi 
predstavo o številih v obsegu do 
100.  

 
UČIM SE MATEMATIKO 

Didaktični pripomoček Učim se 
matematiko je narejen z 
namenom, da učenje matematike 
približamo otroku in ga postavimo 
v vlogo glavnega akterja svojega 
učenja, napredovanja in 
razvijanja potencialov. 
Pripomoček zajema celosten 
pristop usvajanja matematičnih 
spretnosti na konkreten način.  
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VIDNA POZORNOST, VIDNI 
SPOMIN 

 

 

 
TIPNA POZORNOST, TIPNI 
SPOMIN 
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SLUŠNA POZORNOST, SLUŠNI 
SPOMIN 

 
BI-BA 

BI-BA je odličen pripomoček za 
spoznavanje glasov, črk in besed. 
Otrok nastavlja besede na 
podlagi slikovnih predlog ali 
samostojno. Hkrati je BI-BA 
ljubkovalna igrača, ki otroka 
dodatno motivira in spodbuja pri 
delu. Vaja poteka tako, da otrok 
najprej poimenuje tisto, kar je na 
sliki. Nato glasno izgovarja 
glasove v besedi in sproti na BI-
BO nastavlja ustrezne črke. 
Besedo še enkrat glasno prebere 
in opiše kaj beseda pomeni. S 
temi vajami krepimo tudi področje 
govora in jezika. 
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MINI POZORKO 

Mini Pozorko je didaktični 
pripomoček, ki vam bo v pomoč 
pri spodbujanju aktivne 
pozornosti (koncentracije), hkrati 
pa tudi osnova za razvijanje vaše 
kreativnosti pri sodelovanju z 
otroki. 

 
WIGGLY GIGGLY 

 
MEHKA ŽOGA Z ZVONČKI 
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ŠKATLE S KLJUČAVNICAMI 

 
TAKTILNA ŠKATLA 

 
FANTASTIK PROPELER 

 
MAVRIČNI ZIDAKI Z ZVOKOM 
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KONSTRUKCIJSKA IGRA 

 
KOMPLET 24 IGER –  

POTRPLJENJE 
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POTIPAJ IN POVEŽI 

 
OBČUTI OBLIKO 
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KINESTETIČNE MIZE 

 

 

Izposodite si lahko naslednje mize: 

- Miza za 1. triletje 

- Miza za 2. triletje 

- Miza za 3 triletje 

- Miza, ki je nastavljiva po višini in je primerna za 2. in 3. triado 

ter starejše uporabnike. 


