POROČILO PODROČJA IZBOLJŠAVE
prednostna naloga v šolskem letu 2015/2016

IGRIŠČE KOT PROSTOR ZA IGRO IN UČENJE V
VSEH LETNIH ČASIH

Medvode, 6. junij 2016

ENOTA SORA
Področje dejavnosti: Gibanje
Naslov/tema: »AKTIVNO IGRIŠČE« - dejavnosti v okviru projekta Fit4kid
Cilji:
razvijanje koordinacije oz. skladnost gibanja,
povezovanje gibanja z elementi ritma in prostora,
razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike,
razvijanje moči, hitrosti, gibljivosti in vztrajnosti,
sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, plezanje ...),
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: spoznavanje različnih položajev in odnosov
med deli lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med predmeti,
pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, skirojem, poganjalcem,
spoznavanje zimskih dejavnosti,
usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in plesnih iger,
usvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila,
spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini,
spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov ter njihova uporaba,
spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, ki so značilna za naše kulturno
okolje,
spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi,
ozaveščanje za lastno varnost in varnost drugih (vezano na gibalne dejavnosti).
Ostali cilji:
razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem,
spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in
prostora,
doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja,
otrok spoznava, da mu telesne vaje pomagajo ohranjati zdravje,
otrok odkriva in spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah (zamrzovanje vode,
taljenje ledu),
otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela,
otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost,
otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in
uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki, kar vključuje reševanje
problemov, pogajanje, dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, menjavanje
vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju).
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Kratek opis dejavnosti:
igrali smo se različne igre, ki so se jih igrali naši dedki in babice (Ristanc, Bela lilija,
Lisička kaj rada ješ, Črni mož, Zemljo krasti, Slepe miši, Kovtre šivat, Mama, Koliko je
ura?, Babičini koraki, Gnilo jajce),
vožnja s kolesi, skiroji in poganjalci po postavljenem poligonu – športne igre,
manipulacije in igre z žogo (ciljanje, podajanje, kotaljenje, vodenje, košarka, nogomet,
Lovci-zajci, Pepček),
gibanje s pomočjo obročev in igre z obroči (vključevanje skokov, poskokov,
metanje/ciljanje na postavljene stožce),
manipulacija in igre z manjšimi – tenis žogicami (vodenje, podajanje, lovljenje, ciljanje
v tarčo/v obroče),
igre s časopisnim papirjem (Lovci – zajci, 'kepanje'),
teki v različnem tempu (počasi/hitro), na različne načine (naprej/nazaj), tek po črtah
na igrišču (orientacija v prostoru), izvedba 'mini krosa',
hopsanje, poskakovanje, skoki, poskoki (ena noga, obe nogi),
štafetne igre z različnimi rekviziti (tulci, žoge, obroči, časopisni papir ...),
tekmovanje v prevažanju stožcev s samokolnico;
nabiranje rečnih prodnikov: različne gradnje in izdelovanje skulptur,
nabiranje jesenskega listja in tiskanje s tempera barvami,
izdelovanje pretikank z volno,
slikanje na slikarskih stojalih – slikarske delavnice,
urejanje vrta (pobiranje kamenja in odvažanje, lopatanje, grabljenje in odvažanje
listja),
izdolblenje buč in izdelava strahcev,
gradnja dirkališča v peskovniku,
risanje s kredo: skupinske slike in igra Ristanc,
skakanje preko elastike in igra 'Gumitvist' (trikotnik),
kegljanje s pomočjo kamenja in z vodo napolnjenih plastenk,
skakanje v daljino in merjenje,
skakanje preko kolebnice,
hoja s hoduljami,
gibanje in igre na snegu: hoja po celem snegu, kotaljenje, sankanje, kepanje, valjenje
kep, izdelovanje snežaka.
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ENOTA PRESKA
V jesenskem času smo na igrišču skupaj z otroki uredili kotiček z jesenskimi naravnimi
materiali. V tem kotičku smo izvedle več dejavnosti, ki so vključevale jesenske naravne
materiale.
1. Področje dejavnosti: Narava v povezavi z ostalimi področji
2. Naslov/tema: Razigrana jesen
3. Cilj:
spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,
doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem
preminjanju in estetskih razsežnosti.
4. Kratek opis dejavnosti:
na sprehodu v gozdu smo nabrali jesenski naraven material (kostanj, želod, žir, jesensko
listje, kostanjeve ježice, vejice ...). Na igrišču smo pripravili kotiček z naravnimi materiali,
katere so potem otroci razvrščali, zlagali, pretresali iz lončka v lonček oz. iz posode v
posodo ...).
Kotiček smo sproti dopolnjevali.
1. Področje dejavnosti: Narava v povezavi z ostalimi področji
2. Naslov/tema: Ličkanje koruze
3. Cilj:
otrok se seznani in preizkusi v ličkanju koruze
4. Kratek opis dejavnosti:
Ena mamica nam je prinesla veliko koruze. Z otroki smo se preizkusili v starem kmečkem
opravilu, ličkanju koruze. Nekatere storže smo oluščili in tako koruzna zrna spravili za
naslednjo aktivnost. Koruzno ličkanje smo obesili za dekoracijo zunaj pod nadstrešek.
1. Področje dejavnosti: Umetnost
2. Naslov/tema: Jesensko sadje
3. Cilj:
otrok izdela lepljenko iz koruznih zrn.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci so na izrezano sadje iz kartona lepili koruzna zrna.
1. Področje dejavnosti: Gibanje v povezavi z ostalimi področji
2. Naslov/tema: Čutna pot
3. Cilj:
otrok pridobiva zaupanje v svoje gibalne sposobnosti,
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otrok s pomočjo tipa prepozna predmet in ga poimenuje.
4. Kratek opis dejavnosti
Na igrišču, med drevesi, smo privezale debelejšo vrv, na katero smo privezale različne
predmete (storž, koruzo, banano, v kanglico smo dale moko, kamenje ...).
Otrokom smo zavezale oči in so v parih, oz. smo jim pomagale vzgojiteljice hoditi ob vrvi
od predmeta do predmeta in s tipom so poizkušali ugotoviti kaj tipajo.
V jesenskem času smo na igrišču večkrat izvedli tudi gibalne ure ob lepem vremenu.
Pripravile smo vadbo po postajah, oz. metodo igre.
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Poskočno v nov dan
3. Cilj:
otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja,
razvijanje ravnotežja.
4. Kratek opis dejavnosti:
Z otroki smo najprej tekli po igrišču. S pomočjo krpic iz blaga smo se igrali gibalno igro s
katero smo si razgibali telo. Skupaj z otroki smo pripravili postaje. Na prvi postaji so otroci
vozili s skirojem med ovirami. Na drugi postaji so otroci poizkušali zadeti koš z žogo. Na
tretji postaji so se spuščali po toboganu in preplezali oviro pod toboganom. Na četrti
postaji so poizkušali zadeti tarčo na drevesu. Za zaključek smo se igrali s padalom.
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Jesenski sprehod
3. Cilj:
otrok sproščeno izvaja naravne oblike gibanja,
otrok pozorno posluša zgodbo in aktivno izvaja gibalne naloge.
4. Kratek opis dejavnosti:
Z otroki smo se odpravili na domišljijski jesenski sprehod. Najprej smo po igrišču tekli. Ko
smo se ogreli smo upočasnili tempo (hoja) in med tem izvajali različne naloge (nabirali
smo jabolka iz jablane, na njivi smo pulili repo, skakali smo kot zajci, preskakovali smo
potok, hodili smo po ozki poti, tekli smo, da nas ne ujame nevihta ...). Za zaključek smo
naredili krog in masirali svojega prijatelja.
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Trim steza
3. Cilj:
sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
otrok po ogledu slike izvede gibalno nalogo,
iskanje lastne poti pri reševanju problemov.
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4. Kratek opis dejavnosti:
Na ograjo na igrišču smo privezali kartice na katerih so bile narisane različne gibalne vaje.
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Zadeni tarčo
3. Cilj:
otrok poizkuša zadeti tarčo.
4. Kratek opis dejavnosti:
Na drevesa smo pritrdile usnjene kroge različnih velikosti. Otroci so poizkušali zadeti
tarčo. V zimskem času je bilo na igrišču precej blata in je bilo ob daljšem deževju precej
razmočeno, tako da smo se takrat posluževali bolj sprehodov v naravo oz. smo takrat
občasno uporabljali asfaltno ploščad, kjer smo se igrali gibalne in rajalne igre. Ko pa je
zapadel sneg smo na našem igrišču izvajali različne igre na snegu.
1. Področje dejavnosti: Gibanje v povezavi z ostalimi področji
2. Naslov/tema: Igra na snegu
3. Cilj:
otrok spoznava zimske dejavnosti,
spodbujanje vztrajnosti pri dejavnostih na snegu.
4. Kratek opis dejavnosti: Sneg smo izkoristili za sankanje na bližnjem hribu in za igro na
snegu na igrišču vrtca. Otroci so izdelali sneženega moža, se kepali, valjali po snegu,
izdelovali igluje in obzidja, kidali sneg in uživali v prosti igri.
1. Področje dejavnosti: Narava v povezavi z ostalimi področji
2. Naslov/tema: Urejanje okolice vrtca
3. Cilj:
otrok razvija odgovornost za skrb za čistočo svoje okolice,
otrok aktivno sodeluje pri čiščenju okolice vrtca,
otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno
prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
4. Kratek opis dejavnosti:
Z otroki smo pred dnevom zemlje pobirali smeti v okolici igrišča. Uredili smo tudi naše
igrišče, pregrabili smo travo in pometli igrišče.
1. Področje: Gibanje v povezavi z ostalimi področji
2. Naslov/tema: Škratov zaklad
3. Cilj:
otrok posluša navodila in izvede napisano nalogo.
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4. Kratek opis dejavnosti:
Za otroke smo pripravile skriti zaklad. Po igrišču vrtca smo skrile različne listke z različnimi
nalogami. Otroci so morali dobro poslušati navodila, da so vedeli kje gre pot naprej. Še
pred opis nadaljevanja poti pa so morali otroci izvesti različne naloge.
1. Področje dejavnosti: Narava
2. Naslov/tema: Sajenje in sejanje rastlin
3. Cilj:
otrok samostojno posadi / poseje rastlino,
otrok spoznava različne pristope k spoznavanju narave.
4. Kratek opis dejavnosti:
Z otroki smo v cvetlične lončke in plastenke posadili oz. posejali različne cvetlice, zelenjavo
in začimbe.
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Ostali bomo fit
3. Cilj:
sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
otrok poizkuša zadeti tarčo,
iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.
4. Kratek opis dejavnosti:
Z otroki smo na svetovni dan gibanja na igrišču pripravili gibalno dopoldne s poligonom.
Otroci so se vozili s skiroji med stožci, izvajali so vaje na trim stezi in z žogo zadevali cilj.
Celo šolsko leto pa smo na igrišču izvajali tudi različne gibalne in rajalne igre. V
pomladanskem času smo na asfaltu narisali tudi ristanc.
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ENOTA OSTRŽEK
enote OSTRŽEK + DO ŠOLA/II. STAROSTNO OBDOBJE
PRIZIDEK:
1. Področje dejavnosti: Gibanje, narava, umetnost, družba, matematika, jezik
2. Kratek opis dejavnosti:
Gibalne dejavnosti za Mali sonček; Dan Zemlje; rajalne igre; igre lovljenja; poligon z uporabo
igral; naravni materiali (igra, razvrščanje); barvanje z voščenkami (odtis različnih površin); igre
na in s snegom; gibalne igre.
V skupini Račke je bil poudarek na gibanju na igrišču (naravne oblike gibanja, gibanje z
raznovrstnimi rekviziti, uporaba naravnih materialov …). Igrišče smo uporabljali za igro,
opazovanje, eksperimentiranje, spoznavanje …
Naloge Malega sončka smo izvajali, če je le dopuščalo vreme, na igrišču in na ploščadi pred
vrtcem.
Skupaj z otroki smo urejali igrišče (listje jeseni z metlami, grabljami, samokolnicami, vozički
…). Otroci so spoznavali pomen sodelovanja, vztrajnosti, ustrezne pripomočke in delo z njimi.
S sprehodov smo nosili različne naravne materiale in jih razvrščali, prenašali, ugotavljali, kako
se imenujejo prinešeni plodovi - povezava s skupino Petelini.
Sadili smo želode, zalivali in opazovali oktobra posajeni javor. Opazovali smo naša že
obstoječa drevesa, tipali lubje, ugotavljali grobost lubja in izdelovali relief lubja.
Pozimi smo delali kepe iz snega (metanje, kotaljenje, sprijemanje …), snežake, angelčke, gazi
in stopinje. Spoznavali smo lastnosti snega, ledenih sveč in vpliv toplote na te snovi.
Opazovali smo ptice in jih nekaj spoznali po imenu.
Igrišče kot prostor za igro smo koristili skozi vse letne čase, izvajali smo dejavnosti z vseh
kurikularnih področij.
PREDŠOLSKA STRAN:
1. Področje dejavnosti: Gibanje in jezik
2. Naslov/tema: Zidamo hiško, Avto
3. Cilj:
otrok gibalno ponazori temo pesmi. Uči se pesmi po odmevu z večkratnim ponavljanjem
in dogovorjenimi gibi, dokler želi,
otrok gibalno in glasovno ponazori gibanje junakov iz filma, risanke.
4. Kratek opis dejavnosti:
Gibalno ponazarja izštevanke, nagajivke, pesmice.
Gibalno, v igri ponazarja pravljična bitja iz filmov in risank – Winks, Batman …
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1. Področje dejavnosti: Gibanje in matematika.
2. Naslov/tema: Zrcalo, Kvadrat iz palic, Ristanc
3. Cilj:
otrok prepozna in oblikuje simetrično obliko,
opredeli lasten položaj v prostoru,
šteje do deset in pozna števila do 10.
4. Kratek opis dejavnosti:
Zrcaljenje v zavestnem očesnem kontaktu in gibanju v paru.
Zrcalno gibanje v skupini.
Stopi, teci, hodi, vleci - na, v , iz, okrog, zunaj, notri – kvadrata iz palic.
Ristanc - skoki z eno in obema nogama, pravila, preciznost.
1. Področje dejavnosti: Gibanje in družba
2. Naslov/tema: Živalska pantomima - otroške ljudske rajalne igre in plesi.
3. Cilj:
otrok nastopa pred skupino,
otrok ohranja kulturno dediščino.
4. Kratek opis dejavnosti:
Pantomima – pred skupino.
Gumitvist.
Mati ali je kruh že pečen?
1. Področje dejavnosti: Gibanje in narava
2. Naslov/tema: Mehurčkanje, Peskovnik, Gibanje na progi
3. Cilj:
otrok spoznava lastnosti snovi,
otrok preizkuša in primerja snovi,
krepitev mišic, ki sodelujejo pri dihanju,
otrok spozna sebe, svoje telo, dele telesa in njihovo funkcijo.
4. Kratek opis dejavnosti:
Igre z vodo, mivko, zrakom, mehurčki …
Pihanje milnih mehurčkov – naj ne padejo na tla.
Pihanje balonov.
Na določeni razdalji otrok opravi nalogo – hoja, tek, sonožni poskoki …
Z otrokom se pogovarjamo o počutju, kaj opazi na sebi - utrip, potenje, zadihanost,
utrujenost mišic …
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1. Področje dejavnosti: Gibanje in umetnost
2. Naslov/tema: Lutka, Figure metat, Izdelovanje individualnih skulptur, Joga
3. Cilj:
obvladovati lastno telo v prostoru,
otrok ustvarja na prostem,
otrok se sprošča in umirja.
4. Kratek opis dejavnosti:
Gibalne igre s kreativno gibalno aktivnostjo.
Glina, palice, kamni ...
Preproste asane joge za otroke.
DAN ODPRTIH VRAT V POVEZAVI Z IGRIŠČEM KOT PROSTOROM ZA IGRO V VSEH LETNIH
ČASIH
1. Področje dejavnosti: Gibanje zunaj na igrišču – AKTIVNO IGRIŠČE na Dan zemlje in Dan
športa
2. Naslov/tema: Igre nekoč in danes
3. Cilj:
Predstaviti otrokom igre babic in dedkov ter se le-te tudi igrati zunaj na igrišču.
4. Kratek opis dejavnosti:
Vse skupine iz predšolske strani smo si razdelile naloge ter izvedle več gibalnih nalog na
temo: Igre nekoč in danes (ljudski otroški plesi, ciljanje žogic in zamaškov v tare,
izdelovanje “lovilca zamaškov” iz odpadnega materiala, gumitvist, Ristanc, “pajkova
mreža“ pod kozolcem, podaje žogic z loparjem in odbijanja žog z loparji čez vrvico.

10

DO ŠOLA:
1. Področje dejavnosti: Gibanje, družba
2. Naslov/tema: Kolesarski dan
3. Cilj:
pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom,
pridobiva veščine, povezane s prometno varnostjo (prečkanje ceste, prepoznavanje
nevarnih situacij v prometu, upoštevanje prometnih predpisov, izogibanje prometnim
nezgodam itn.),
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci so v vrtec pripeljali kolesa in varnostne čelade. Pogovorili smo se o pravilih vožnje,
nato smo preverile kako spretni so otroci s kolesi. Nekaj časa so se prosto vozili, nato smo
jim postavili stožce in ovire za vijuganje.
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Gibalne igre na ploščadi
3. Cilj:
spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger,
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usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo,
usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger,
uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila,
sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.
4. Kratek opis dejavnosti:
Ker je DO Šola omejena z igriščem, smo različne gibalne dejavnosti izvajali na ploščadi.
Igrali smo se tudi igre »Nekoč in Danes«:
Ristanc (otroci so ga narisali s kredami).
Košarka, vodenje žoge, metanje žoge na koš. (Premični koš smo pripeljali na ploščad).
Gumitvist.
Badminton.
Črni mož, Lisička kaj rada ješ, Barvice, Lovec in zajci, Gnilo jajce, Abraham ima sedem sinov.
1. Področje dejavnosti: Gibanje, jezik
2. Naslov/tema: Gibalna abeceda
3. Cilj:
otrok ponazarja črke abecede s svojim telesom.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci imajo na ograji na igrišču obešeno didaktično igro Gibalna abeceda, ki jo lahko
izvajajo vsak dan (preden se odpravimo na sprehod, ko pridemo iz sprehoda …)
1. Področje dejavnosti: Gibanje, narava
2. Naslov/tema: Senzorne poti
3. Cilj:
otrok uri svoje čute z različnimi sredstvi.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otrok hodi po senzorni poti, kjer rešuje različne gibalne probleme; kjer s pomočjo
izključitve enega čuta (npr.: vida) uri in krepi druge čute; itn. S pomočjo plodovov različnih
letnih časov, smo imeli pester izbor, s katerimi smo otroke lahko popeljale na letnemu
času primerno senzorno pot.
1. Področje dejavnosti: Gibanje, matematika
2. Naslov/tema: Orientacija v prostoru
3. Cilj:
Otrok se orientira v prostoru in prepoznava simbole.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otrok se s pomočjo zemljevida orientira po prostoru in išče npr.: zaklad ali skriti predmet.
Otrok s prijatelji prepoznava simbole in jim sledi, da pride do cilja. Ob tem naleti na
različne naloge, ko mora npr.: skakati kot žaba, zavijati kot volk, itd.
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DOGOVOR AKTIVA VZGOJITELJIC
Na enem od aktivov vzgojiteljic, smo evalvirale naše delo na temo Igrišče kot prostor za igro
in učenje v vseh letnih časih. Za lažjo organizacijo in izpeljavo samih dejavnosti, nam je
Mojca Sešek ponudila pomoč in nam podala nekaj smernic, katere smo sprejele.
PRILOGA:
GIBANJE
IN....
Jezik

Cilj

Dejavnosti

Otrok gibalno
ponazori temo
pesmi.

Gibalno
ponazarjanje
izštevank, nagajivk.

Sredstva

Označi
izvedeno (√)

√
Uči se pesmi po
odmevu z
večkratnim
ponavljanjem in
dogovorjenimi gibi,
dokler želi.

Možiček
kopitljaček.
An ban
Ekate pekate.
Zidamo hiško.
√

Otrok zazna ritem
pesmi.
Otrok gibalno in
glasovno ponazori
gibanje literarnih
junakov.

Pravljična bitja iz
pravljic, filmov in
risank – volk, vila,
Pujsa Pepa, Winks,
Batman…
Živalska
olimpijada.

Slikanice, slike

Lila Prap
Živalska
olimpijada.
Pogovor o čudežnih
lastnostih
pravljičnih literarnih
junakov in čudežnih
predmetov.
Matematika Otrok prepozna in
oblikuje simetrično
obliko.

Postavljanje
predmetov za
simetralo – otroci
postavijo enake

–

Žoge, kiji,
obroči…
Trak ali vrvica.

√
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Opredeliti lasten
položaj v prostoru.

√

Zrcalo – v paru, v
skupini

√

Kvadrat iz palic –
stopi, teci, hodi
vleci - na, v , iz,
okrog, zunaj, notri

Palice
√

Prepoznati osnovne
like.
Orientirati se v
prostoru.

Telovadimo – npr.
kvadrati napravijo
počep, krogi
poskoke, tečemo
do trikotnikov…
Kje stanujemo ?

Šteti do pet in
poznati številke do
5.
Cilj

Ristanc

Kreda,
kamenčki.

Dejavnosti

Sredstva

Živali – črnolasi
otroci oponašajte
kačo, vse deklice s
špangico skačite
kot žabe, dečki v
kavbojkah
oponašajte psa…
Pantomima – pred
skupino, s sencami
za paravanom.

Glasba,
tamburin.

GIBANJE
IN....
Matematika Razvrščati telesa
glede na lastnost.
Oblikovati množice
in podmnožice.

Družba

predmete na drugi
strani simetrale.

Otrok spoznava
poklice.

Liki za otroke
in označbo
prostora.

√

Označi
izvedeno (√)
√

√

√
Otrok se uči
sodelovati in
dogovarjati.
Otrok razmišlja
strateško.

Hoja v paru s krpo.
Pojdi domov – od
točke do točke.

Krpa za par.

√
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Otrok ohranja
kulturno dediščino.

Narava

Otrok spoznava
lastnosti snovi.
Otrok preizkuša in
primerja snovi.
Krepitev mišic, ki
sodelujejo pri
dihanju.
Otrok izdeluje
pripomočke za
proučevanje
naravoslovnih –
fizikalnih procesov.

Otrok spozna sebe,
svoje telo, dele
telesa in njihovo
funkcijo.

GIBANJE
IN....
Umetnost

Otroške ljudske
rajalne igre in
plesi.
Gumitvist.
OI – igra z žogo.
Zemljo krast.
Igre z vodo,
mivko, zrakom,
mehurčki…
Pihanje milnih
mehurčkov – naj
ne padejo na tla.
Pihanje balonov.
Izdelovanje
preprostih igrač –
helikopterji,
vodometi iz
plastenk, vetrnice,
padala, vetrolovi,
korita in cevi….
Na določeni
razdalji otrok
opravi nalogo –
hoja, tek, sonožni
poskoki…z
otrokom se
pogovarjamo o
počutju, kaj opaziutrip, potenje,
zadihanost,
utrujenost mišic,…

Se ve….

√

√

Gibanje na
progi.

Cilj

Dejavnosti

Sredstva

Otrok ustvarja
vsebinske ritmične
motive na boben.

Živali v gozdu –
ponazarjanje
gibanja, vedenja,

Bobni.

Označi
izvedeno (√)
√
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Otrok si izmišlja
gibalne vzorce in jih
usklajuje z ritmom.
Otrok posluša in loči
zvočne znake.

hitrosti, moči,
dinamike….
√
GDI- Vremenar
-Lisice lovijo
piščance….

MRI- boben,
činele,
tamburin….

√

√
Obvladovati lastno
telo v prostoru.
Otrok ustvarja na
prostem.

Otrok se sprošča in
umirja.

Figure metat.
Lutka.
Izdelovanje
individualnih
skulptur.
Ustvarjanje
skupnih skulptur v
prostoru.
Rišemo s kredo in
barvo.
Risanje telesnih
oblik.
Slikanje, tiskanje z
žogo, balonom…

Joga za otroke –
Gordana Schmidt

Glina,
palice,
kamni….

Krede, barva,
niti, vrvice,
veliki papirji,
nenavadni
pripomočki –
športni
rekviziti,
palice, listi,
tulci…

√

√

Armafleks
podloge.
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enote OSTRŽEK/I. STAROSTNO OBDOBJE
1. Področje dejavnosti: Narava
2. Naslov/tema: Jesensko listje
3. Cilj:
otrok odkriva in spoznava lastnosti predmetov,
otrok spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela.
4. Kratek opis dejavnosti:
Opazovanje dreves na igrišču .
Pometanje, grabljenje, mečkanje, prenašanje in zbiranje drevesnih listov, opazovanje in
lovljenje drevesnih listov v vetru.
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1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Padalo in poganjalci
3. Cilj:
otrok naj z igro pridobiva raznovrstne gibalne izkušnje, ki mu prinašajo veselje in
zadovoljstvo,
razvijanje prstne spretnosti, natančnosti, gibljivosti in vztrajnosti.
4. Kratek opis dejavnosti:
Igre s padalom; hoja v krogu, skrivanje …
Vožnja s poganjalci med ovirami.
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1. Področje dejavnosti: Gibanje in jezik
2. Naslov/tema: Zimske radosti
3. Cilj:
iskanje lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov,
spoznavanje zimskih dejavnosti.
4. Kratek opis dejavnosti:
Hoja po snegu.
Različne igre na snegu brez ali z rekviziti; lopatke, kanglice …
Nošenje in kotaljenje snežnih kep.
Met snežnih kep v daljino ali ciljanje drevesa.
Komuniciranje z otroki v skupini ob postavljanju sneženega moža.
Izdelava ledenih slik.
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1. Področje dejavnosti: Narava, gibanje in družba
2. Naslov/tema: Pomladne ustvarjalnice
3. Cilji:
otrok se seznanja z varnim vedenjem in se nauči živeti in ravnati varno v različnih okoljih.
Otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo,
otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno
prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja,
razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja (gibanje celega telesa, rok in nog).
4. Kratek opis dejavnosti:
Pogovor o stvareh, predmetih, ki pripadajo njemu ali drugim; igrače, pripomočki za igro in
ustvarjanje.
Opazovanje spreminjanja dreves na igrišču; brstenje, razvoj listov.
Sejanje semen redkvice na domačem vrtu.
Igra s plastičnimi materiali: plastelin, mivka …
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Izvedli smo še vse ostale dejavnosti, zasnovane na začetku šolskega leta po akcijskem načrtu.
Otroci so ob dejavnostih prijetno, sproščeno in aktivno preživljali čas na igrišču. Vzgojno
osebje se je dogovarjalo o dejavnostih in tudi sodelovalo pri izvedbi.
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ENOTA PIRNIČE
TRAVNIK IN GOZD KOT PROSTOR ZA IGRO IN UČENJE V VSEH LETNIH ČASIH
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Kolovoz, travnik - breg
3. Cilj:
sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki …).
4. Kratek opis dejavnosti:
Tek po kolovozu.
Hoja/tek v parih, tek bočno, poskoki, preskakovanje, (naravnih ovir na kolovozu), hoja/tek
vzvratno.
Spuščanje/vzpenjanje po hribu, spuščanje različnih predmetov po hribu (zavijalčki, žoge,
… ), kotaljenje po hribu.
2. Naslov/tema: Travnik - ravnina
3. Cilj:
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina
(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa,
med predmeti in ljudmi, med ljudmi.
4. Kratek opis dejavnosti:
Gibalne igre ( slepe miši, lovljenje, mačka in miška … ).
Igre z žogo.
Joga za otroke.
Igre zaupanja (v dvojicah).
2. Naslov/tema: Gozd
3. Cilj:
razvijanje koordinacije gibanja, ravnotežje,
razvijanje moči in hitrega reagiranja.
4. Kratek opis dejavnosti:
Vijuganje med drevesi.
Hoja po/pod deblom.
Preskakovanje palic.
Prehod »vlake« (pomoč med otroki).
Zbiranje naravnega materiala v gozdu.
Ciljanje naravnih materialov v drevo.
Nošenje naravnih materialov z različnimi deli teles.
Spremeni se v žival.
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Skrivanje, lovljenje med drevesi.
Hoja ob vrvi z zaprtimi očmi.
Pajkova mreža.
Prisluhnimo tišini, drevesu, zvokom, šumom …
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ENOTA SMLEDNIK-stari
Ideje za dejavnosti smo črpale iz knjige Igrišča narave: Fiona Danks, Jo Schofield.
Dejavnosti smo razdelili na 4 področja: travnik, mlaka, igrišče in gozd (park).
1. Področje dejavnosti: Narava.
2. Naslov/tema: Travnik.
3. Cilj:
razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive narave in živih bitij,
otrok odkriva, spoznava in primerja živo naravo in živa bitja.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci so s pomočjo povečevalnih stekel opazovali rastlinski in živalski svet na travniku.
Nabirali smo travniške cvetlice in zelišča, ter skupaj smo izdelali herbarij.
Vonjali smo zelišča (prepoznavanje različnih vonjev).

1. Področje dejavnosti: Narava.
2. Naslov/tema: Mlaka.
3. Cilji:
spoznavanje življenjskega kroga žabe,
otrok spoznava, kaj potrebujejo živa bitja za življenje,
otrok spoznava, da se živa bitja sporazumevajo,
otrok spoznava, da živa bitja iz okolja nekaj sprejemajo in v okolje nekaj oddajajo,
otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo.
4. Kratek opis dejavnosti:
Sprehodili smo se do mlake in opazovanje rastlinje in živali.
Skupaj smo poiskali mrest in izdelali bivalno okolje za žabe (akvarij).
Opazovali smo razvoj žab (mrest-paglavci-žabe).
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Skrb za paglavce: hranjenje, menjavanje vode.
Vrnitev žab v naravno okolje (mlaka).
Nove besede: mrest, paglavec, pljuča, škrge, dvoživka.

1. Področje dejavnosti: Narava.
2. Naslov/tema: Igrišče – obešanke iz ledu.
3. Cilj:
otrok spoznava zakonitost narave (voda-led).
4. Kratek opis dejavnosti:
Skupaj z otroki v gozdu naberemo različne naravne materiale (listi, storži, plodovi šipka,
vejice, semena ...).
Otroci plodove razporedijo v posode različnih oblik, skozi napeljejo vrv in prelijemo z vodo.
Do naslednjega dne pustimo, da zamrzne.
Odstranimo posode in ledene okraske obesimo na drevesa.
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1. Področje dejavnosti: Narava.
2. Naslov/tema: Igrišče - ledene barve.
3. Cilj:
otrok spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah.
4. Kratek opis dejavnosti:
Vodo obarvamo z različnimi barvami in jo pustimo, da zamrzne.
Z obarvanimi ledenimi kockami otroci rišejo po listih velikega formata.

1. Področje dejavnosti: Umetnost.
2. Naslov/tema: Igrišče – oblikovanje snega.
3. Cilj:
razvijanje prostorskih predstav,
otrok spoznava vodo v različnih pojavnih oblikah.
4. Kratek opis dejavnosti:
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Otroci iz pomrznjenega snega oblikujejo kocke in jih zlagajo eno na drugo v obliko
manjšega igluja.
Otroci iz kupa snega s pomočjo lopat oblikujejo snežena bitja in snežake. Okrasijo jih z
naravnim materialom (veje, kamni ...)

1. Področje dejavnosti: gibanje.
2. Naslov/tema: Igrišče – poligon za vožnjo s poganjalci.
3. Cilj:
razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja pri vožnji s poganjalcem med ovirami,
vzpostavljanje ravnotežja v gibanju pri vožnji po klančini.
4. Kratek opis dejavnosti:
Izvajamo ob dnevu športa (31. 5. 2016).
Postavimo poligon različnimi ovirami: klančina, stožci, vožnja pod oviro in znak stop (ustavi
se pred črto).
Otrok individualno prevozi poligon s poganjalcem.
1. Področje dejavnosti: gibanje.
2. Naslov/tema: Igrišče – igre dedkov in babic (ristanc, zemljo krast, gosenica)
3. Cilj:
sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja,
spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna
okolja preteklosti.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci dnevno po želji skačejo ristanc in se igrajo igro zemljo krast. S sonožnimi poskoki
preskakujejo gosenico.
Ustvarjamo iz odpadnega materiala.
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1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Igrišče – igre s pravili.
3. Cilj:
usvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila,
spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga kulturna
okolja preteklosti.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci se v organiziranih skupinah igrajo igre, pri katerih je potrebno upoštevati pravila:
Lisička kaj rada ješ?, Mama koliko je ura?, Bratec reši me, Miš in mačka, Gnilo jajce,
Gumitvist, Skrivamo predmet (vroče – hladno), Slepa miš, Tovor gre, Ali je kaj trden most?,
Dan – noč, Petelinček, Leti – leti.
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1. Področje dejavnosti: Narava
2. Naslov/tema: Gozd (park).
3. Cilj:
otroke spodbujati na poti aktivnega učenja,
čim več aktivnosti iz igralnice in igrišča prenesti v naravo.
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci v začetku opazujejo in raziskujejo naravo.
V nadaljevanju doživljajo gozd z vsemi čutili in se izražajo.
Objemali smo drevesa, jih poslušali, čutili in jih tipali. Opazovali smo jih iz ptičje
perspektive.
Izvajali smo meditacijo v naravi.
Hodili smo po črtah, ki smo jih sami naredi iz gozdnega materiala.
Hodili smo po razgibanem reliefu (strmina, korenine, debla ...).
Slikali smo z naravnimi barvami (blato, trava, rdeča pesa).
Izdelali smo naravne lovilce sanj in zapestnice iz gozdnega materiala.
Iskali smo barve iz barvnega kroga v naravnem okolju-gozd.
Nabirali smo jesenske plodove in vzgojili drevesa (hrast).
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ENOTA SMLEDNIK-novi
1. Področje dejavnosti: Gibanje v povezavi z glasbo
2. Naslov/tema: Pajkova mreža
3. Cilj:
otrok razvije koordinacijo gibov.
4. Kratek opis dejavnosti:
Igra je primerna za več otrok.
Na igrišču se mrežasto napne elastika (med dvema drogoma, drevesoma, stoloma …).
Nato igra glasba in otroci morajo priti skozi pajkovo mrežo.
Ko glasba utihne, je ujet tisti otrok, ki ostane v pajkovi mreži in mora iti sedet na klopco.
Uvodna motivacija je lahko igra »pajek in muhe«, zaključek pa petje pesmice o pajku.
1. Področje dejavnosti: Gibanje v povezavi z matematiko
2. Naslov/tema: Kolebnica
3. Cilj:
otrok šteje poskoke,
otrok se uri v naravnih oblikah gibanja (poskoki).
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci stojijo v krogu.
Vzgojitelj stoji v sredini in vrti kolebnico.
Vsakič ko otrok preskoči kolebnico, šteje svoj poskok.
Možnosti: kolebnico lahko vrti eden od otrok, kolebnico lahko vtrita dva otrok in en otrok
v sredini skače in šteje poskoke; otroci lahko skačejo sonožno, izmenično.
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1. Področje dejavnosti: Gibanje v povezavi z naravo
2. Naslov/tema: Barvni keglji
3. Cilj:
otrok razvije koordinacijo gibov,
otrok se uri v natančnosti pri metu žog v keglje,
otrok prepozna in poimenuje barve (rdeča, rumena, modra, zelena).
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroci postavijo keglje na vnaprej določena mesta.
Otroci se razporedijo v toliko kolon, kolikor je kegljišč.
Otroci vržejo žogo v keglje, pri tem poskušajo podreti čim večje število kegljev.
Otrok poimenuje barvo keglja, ki ga podre.
Vsak otrok ima tri možnosti.
Nato se keglji ponovno postavijo in na vrsti je naslednji otrok.
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1. Področje dejavnosti: Gibanje v povezavi z družbo
2. Naslov/tema: Kros
3. Cilj:
otrok se uri v spretnosti teka in vzdržljivost,
otrok spodbuja in navija za druge otroke (empatija).
4. Kratek opis dejavnosti:
Otroke se seznani s štartno in ciljno ravnino ter se potekom teka (mlajši tečejo manjšo
razdaljo kot starejši).
Skupno ogrevanje ob glasbi.
Prva skupina se pripravi na štartno ravnino in ob določenem znaku pričnejo s tekom.
Ostale skupine otrok navijajo in spodbujajo skupino otrok, ki teče.
Vse skupine se zvrstijo v teku in pri navijanju.
Na koncu otroci dobijo priznanje za uspešno opravljen kros.

AKTIVNO IGRIŠČE:
Poleg tega smo igrišče opremili z goli za nogomet in košem za košarko.
Na igrišču smo tudi izvajali jutranje razgibavanje, pozdrav soncu, tibetanček, joga za otroke,
različne igre, ki vključujejo gibanje z žogo, poligoni, različne igre z različnimi športnimi rekviziti,
hoja in tek po neravni površini.
Cilj našega aktivnega igrišča je bilo tudi spoznanje otrok, da na prostem niso tako utesnjeni in
zato lahko izvajajo določena gibanja in da različne dejavnosti na prostem otroke (tudi različnih
starostnih skupin) združujejo (socializacijski učinek) in da otrok usvoji zdrav in dejaven
življenjski slog.
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ENOTA MEDVOŠKA
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Kratek opis dejavnosti:
FIT GIBALNE MINUTE:
Vsakodnevno izvajamo fit gibalne minute v igralnici, garderobi ali na igrišču, s pomočjo
športnih pripomočkov (žoge, obroči, koš, časopisni papir, padalo, trakovi, krpice, baloni,
stožci, milni mehurčki). Vključujemo tudi različne gibalno-rajalne igre (Miha pavliha, Moj
rdeči avto, Naša četica, Mi se imamo radi, Ringa, ringa raja, Abraham ima sedem sinov,
Bela, bela lilija, Glasbeni stoli, Kdo je pod odejo?, Dan-noč).
AKTIVNO IGRIŠČE:
Če nam vreme dopušča, imamo1-krat na teden dejavnosti na igrišču:
Izvajamo vodene gibalnih dejavnosti, kjer so vključeni elementi - igrala, ki so na igrišču in
rekviziti, ki jih prinašamo s seboj iz vrtca: obroči, baloni, milni mehurčki, žoge, stožci, koš,
ponjava …
Razne gibalne igre: gumitvist, ristanc, vlečenje vrvi, barvice, zemljo krat, Lisička kaj rada
ješ?, ljudski plesi, ples ob spremljavi instrumentov ...
FIT VADBENE URE:
FIT - vadbena ura na igrišču
POTEK DEJAVNOSTI:
Ogrevanje: igra z obroči (gibanje po celem prostoru – v vse smeri) in igra z veliko ponjavo
(lovljenje žoge, tek okoli ponjave).
Dejavnost: premagovanje različnih ovir – iskanje lastnih rešitev.
Ohlajanje: socialno-gibalna igra » Zajček«.
FIT - vadbena ura v igralnici
POTEK DEJAVNOSTI:
Ogrevanje: različne gimnastične vaje v pravilnem vrstnem redu → vaje kažejo otroci sami ali
midve.
Dejavnost: različne elementarne igre s pravili: Ptički v gnezda, Abraham in Lovec lovi zajce …
Ohlajanje: domišljijsko potovanje.
FIT - vadbena ura v igralnici in garderobi
POTEK DEJAVNOSTI:
Ogrevanje: gimnastične vaje (razgibavanje od glave do peta) + igra: Ptički v gnezda
Dejavnost: domišljijsko vodeno – obiščemo ZOO, kjer so doma določene živali – otroci se po
nareku (po dva na eno vrv – zaradi dinamike) gibajo kot se giba določena žival, pri tem pa
morajo paziti, da jih ne piči kača (vrv). Igra lovljenja repkov.
Ohlajanje: elementarna igra Didl, didl, dajčka.
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FIT - vadbena ura na igrišču
POTEK DEJAVNOSTI:
Ogrevanje: ples balonov (samostojno delo z balonom).
Dejavnost: poligon.
Ohlajanje: igra Nevihta.
3. Cilj:
Urjenje v splošni telesni zmogljivosti.
Usvajanje v lokomotornih spretnostih.
Usvajanje manipulativnih spretnosti.
Razvoj in urjenje koordinacije.
Razvoj in urjenje preciznosti.
Razvoj in urjenje v orientaciji v prostoru.
Razvoj in urjenje hitrosti in hitre reakcije.
Upoštevanje navodil.

Hoja po robu peskovnika

Ciljanje drevesa
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ENOTA SENICA
1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Ovire
3. Cilj:
usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), načina
(kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli lastnega telesa,
med predmeti in ljudmi, med ljudmi,
razvijanje koordinacije oz. skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega telesa),
ravnotežje.
4. Kratek opis dejavnosti:
Na igrišču pripravimo različne gibalne spodbude: debla, pajkova mreža, ravnotežnostna
pot, čutna pot.
Otrok se prosto giblje in premaguje ovire na igrišču na svoj način. Pri tem je pozoren tudi
na druge otroke.

1. Področje dejavnosti: Gibanje, družba
2. Naslov/tema: Igre nekoč in danes
3. Cilj:
Spoznavanje in usvajanje skupnih iger in uvajanje v igre, kjer je potrebno upoštevati
pravila.
4. Kratek opis dejavnosti:
Kdo se boji črnega moža, Trden most.
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1. Področje dejavnosti: Gibanje
2. Naslov/tema: Smučanje
3. Cilj:
spoznavanje zimskih dejavnosti in pridobivanje spretnosti gibanja na smučeh.
4. Kratek opis dejavnosti:
hoja na smučeh in spust po rahlem naklonu, snežni poligon za smuči: slalom, most.
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