
Primeri dejavnosti za razvijanje in utrjevanje 

grafomotoričnih spretnosti 

ter seznanjanje s pisano besedo 

 

Listanje knjig. 

 

Zapiranje in odpiranje zadrge.  

Zapenjanje in odpenjanje gumbov. 

 

Sestavljanke. 

 

Zlaganje in gradnja iz kock. 

 

 
Igre z žogo – kotaljenje, podajanje, odbijanje, 

lovljenje, ciljanje. 

Modeliranje iz plastelina, slanega testa, gline. 

Sledenje liniji po tleh z volno, vezalko, daljšim 

trakom (linijo narišemo ali uporabimo črte med 

ploščicami). 

Opazovanje napisov na ulici (pošta, železniška 

postaja, slaščičarna) in na predmetih/embalaži 

(šampon, krema, marmelada, testenine). 

 

Otrok prepoznava črke svojega imena v 

različnih napisih. 

Presipavanje in prelaganje materiala – storži, 

kostanj, kamenčki, koruzna zrna, pesek (z 

različno velikimi žličkami, zajemalkami in 

lončki). 

 

Privijanje in odvijanje vijakov.  

Igra z natikankami (nizanje elementov na 

vrvico) in pretikanje. 

 

Obešanje oblačil s kljukicami.  

 

Nanašanje namaza na kruh, rezanje mehkega 

sadja in zelenjave.  

Pretakanje in nalivanje vode v lončke.  

Zalivanje lončnic. 

Zavezovanje vezalk.  

Risanje s kredo na beton in tablo. 



 

Lektorirala Nataša Hribar, mag. prof. slov. 
 

Peka piškotov – mešanje, gnetenje, valjanje  

in oblikovanje. 

 

 

Izdelava origamijev. 

 

 

Obrisovanje različnih oblik (pokrovčki, kozarec) 

na papir. 

Obrisovanje geometrijskih likov s šablono. 

Družabne igre (karte, spomin, človek ne jezi se). 

Trganje in rezanje papirja na manjše koščke. 

Lepljenje koščkov po liniji, določeni obliki (ime 

otroka, geometrijski liki).  

Slikanje s čopičem, voščenkami, prsti na velik 

format papirja ali na stojalu.  

 

Pisanje otrokovega imena z različnim 

materialom in različnimi pripomočki – voščenke, 

barvice, svinčnik; s palčko v pesek, mivko, 

zemljo; nizanje s kamenčki, želodi, gumbi itd.  

Spoznavanje in igra s premično abecedo, 

stavnico.  

 

 

Pripravila svetovalna delavka  

Urška Kozmus. 

 

Kontakt: 051 607 267 in  

urska.kozmus@vrtec-sevnica.si 

SPODBUJANJE RAZVOJA GRAFOMOTORIČNIH 

SPRETNOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Kaj je grafomotorika? 

Je spretnost pisanja črk, besed in drugih pisnih 

znamenj. Grafomotorika je tesno povezana s 

splošnim gibalnim in zaznavnim razvojem ter 

razvojem fine motorike.  

 

 
 

Razvoj grafomotorike poteka od velikih potez (groba 

motorika) k manjšim (fina motorika). Za uspešno 

izvajanje grafomotoričnih vaj otrok potrebuje 

primerno razvito spretnost in gibljivost ramenskega 

obroča, komolcev, zapestja in prstov.  

Razviti mora tudi zmožnost načrtovanja in izrabo 

prostora (mize, table, lista) ter posnemanje likov, 

oblik in posameznih potez.  

Grafomotorične spretnosti se utrjujejo s 

ponavljanjem. Večkrat ko otrok določeno potezo 

ponovi, lažje in uspešneje jo bo usvojil.  
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