
POLJSKA MIŠKA 
in njeni pridelki 

 

GLOBALNI CILJ: 

- Spodbujanje različnih pristopov  k spodbujanju narave. 

 

CILJI: 

- Seznanjanje z različnimi poljskimi pridelki. (N) 

- Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.(N) 

- Otrok odkriva in spoznava živo in neživo naravo.(N) 

- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. (G) 

- Negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane 

pozornosti v občutenje telesa, tipanje, opazovanje izbranih virov iz okolja.(U) 

 

DEJAVNOSTI: 

- V vrtcu nas obišče lutka (poljska miška), ki nam prepeva pesmice, otroke nagovarja, 

tolaži, se igra bibarije, skupaj z nami odide na sprehod… 

- Lutka  poljska miška prinese otrokom košarico polno poljskih pridelkov: zelje, korenje, 

buče, paradižnik, čebula, česen, koruza, sončnice. 

- Otroci raziskujejo košarico in se rokujejo z zelenjavo. 

- Zelenjavo razrežemo in okušamo. 

- Luščenje koruze. 

- Sprehod z minibusom do bližnje kmetije in polja, opazovanje njiv in vrtov. 

- Sprehod po poljski poti, tekanje.. 

- Otroci sodelujejo pri izdelovanju dekoracije (lepljenje). 

 

 
 



PIKA PIKA PIKICA 
 

 
 

GLOBALNI CILJ: 

- Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. (D) 

 

CILJI: 

- Otrok prepoznava sebe in ostale otroke na fotografiji. (D) 

- Otrok spoznava svoje telo in ob poimenovanju pokaže dele telesa.(D) 

- Razvijanje tipne, slušne in vidne občutljivosti otrok.(U) 

- Otrok se navaja na samostojnost.(D) 

- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.(G) 

- Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa.(G) 

 

DEJAVNOSTI: 

- Prstna igra »Pika,pika, pikica«, risanje z barvicami ob pripovedovanju. 

- Opazovanje  v ogledalu, risanje s prsti po ogledalu ob pripovedovanju prstne igre Pika, 

pika pikica. 

- Prepoznavanje sebe na fotografiji , odzivanje na svoje ime. 

- Prepoznavanje imena drugih otrok in prepoznavanje otrok na fotografiji. 

- Poimenujemo dele telesa in jih pokažemo. 

- Igre z dojenčki in ljubkovalnimi igračami. 

- Gibanje po prostoru, premagovanje ovir, plazenje in plezanje po blazinah, igre z 

žogami. 

- Bivanje na prostem, igre in gibanje na igrišču, sprehod. 

 

 



ZIMSKA OBLAČILA 

 
 

Od 2. 11. - 30. 11. 2010 

 

PODROČJE:  Narava, družba 

 

GLOBALNI CILJ:  

- Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. 

CILJI: 

- Prepoznavanje predmetov, ki jih uporablja sam in drugi otroci (oblačila, obutev) 

- Otrok klasificira in razvršča. 

- Otrok se giba in uživa na svežem zraku. 

 

DEJAVNOSTI: 

- Spoznavanje in poimenovanje zimskih oblačil : šal, kapa, rokavice bunda, naušniki, 

žabice, škornji... 

- Otroci si poskušajo sami nadeti kape, šale, rokavice.. 

- Rokavicam iščemo pare. 

- Prosta igra s kapami, šali rokavicami. 

- Razvrščanje oblačil v škatle. 

- Oblačenje dojenčkov. 

- Gibanje na svežem zraku (sprehodi v okolico vrtca, igra na igrišču) 

- Prepevanje pesmic (Katka brez copatka, Dežek, prstna igra o dežku) 

 

 



MOJA DRUŽINA 
 

 
 

GLOBALNI CILJ:  

- Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi. 

 

CILJI: 

- Otrok spoznava različne oblike družine in družinskih skupnosti. (D) 

- Otrok pripoveduje o svoji družini in posluša pripovedovanje drugih otrok.(D) 

- Otrok spoznava, kako je zgrajena družina in poimenuje družinske člane.(D) 

- Otrok spoznava razlike med spoloma. (D) 

- otrok izvaja naravne oblike gibanja.(G) 

- Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z 

otroki in odraslimi. (J) 

- Otrok spozna trobentico , njen koreninski sistem in jo posadi v lonček. (N) 

 

DEJAVNOSTI: 

- POGOVOR ( Izdelamo hišo iz kartona, na katero nalepimo slike družinskih članov in se 

ob njih pogovarjamo.) 

- Poimenujemo otroke iz naše skupine, pozdrav v jutranjem krogu, bibarije. 

- Prebiranje zgodb in listanje knjig o družini in družinskih članih. 

- Pesmice: Mi se imamo radi, pesmi o pomladi. 

- Sprehod- opazovanje družinskih hiš (vrtov, igral, avtomobilov ipd.). 

- Igra v kotičku dom... kuhanje za dojenčke. 

- Gibalne minutke v igralnici in na prostem. 

- Ples ob glasbi. 

- Izdelovaje hiše iz velike kartonaste škatle. 

- Presajanje trobentic v lončke (darila za mamice) 

- Praznujemo: Dan žena, Gregorjevo, Materinski dan 



ŽIVALI MOJE PRIJATELJICE 
(travnik in njegovi prebivalci) 

 

GLOBALNI CILJ:Doživljanje narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju 

in estetskih razsežnostih. 

 

CILJI: 

- Otrok odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed 

njih. 

- Otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazumevajo. 

- Otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

- Otrok zaznava živa bitja z vsemi možnimi čutili.  

- Otrok posluša zgodbice o naravi.  

- Otrok išče, opazuje in neguje živa bitja v okolji kjer živijo. 

- Razvijanje koordinacije oz skladnost gibanja. 

- Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja. 

- Otrok doživlja ritem besed, glasbe in pesmi. 

 

DEJAVNOSTI: 

- Opazovanje travnika in njegovih prebivalcev. 

- Poimenovanje travniških rastlin. 

- Iskanje in poimenovanje žuželk. 

- Sprehod z lupo v roki. 

- Likovno ustvarjanje: slikanje s tempera barvami, izdelovanje gosenice, dekoracija 

igralnice, izdelovanje rož, čebelic...iz odpadnega materiala. 

- Gibanje: na igrišču, v igralnici, igra z žogami, obroči, na blazinah... 

- Sprehod do bližnje kmetije in opazovanje in poimenovanje živali na njej. 

 

 



ŽIVIMO ZDRAVO, GREMO V NARAVO 

 
 

 

GLOBALNI CILJ:  Spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in 

varnega načina življenja. 

CILJI: 

- Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo naravo.  

- Otrok spoznava spremembe v naravi.  

- Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.  

- Usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo. 

- Spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje 

in uporaba.  

- Razvijanje koordinacije oziroma skladnost gibanja. 

- Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov , ki so potrebni pri izvajanju 

gibalnih dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 

- Otrok likovno upodablja naravo. 

 DEJAVNOSTI: 

- Gibanje v naravi: sprehod po poljski poti, tekanje po poljski poti- 

- Opazujemo vrtove in pomladna dela na travnikih in njivah, se pogovarjamo. 

- Gibanje na igrišču, uporaba športnih rekvizitov(žoge, obroči, poganjalci, koš, 

čutna pot, tunel, tobogan…) 

- Likovno ustvarjanje (risanje s kredami, vodene barvice, barvice, voščenke, 

flomastri)  

- Pripravimo si sadni napitek. 

- Pihanje milnih mehurčkov. 


