
         

 

 

 
Starost otrok: od 3 – 5 let 
 

1. OBLAČILA 

V uvodnem delu sva otroke povabili pred igralnico, kjer jih je čakala skrivnostna škatla. 

Spodbudili sva jih, da škatlo potisnejo v igralnico in skupaj pogledajo kaj se skriva v njej. Nato 

so otroci sami raziskovali in se igrali z oblačili. Na najino spodbudo so z oblačili izvajali 

preproste gibalne igre, kot so metanje oblačil v zrak, podajanje, kroženje okrog pasu… Ta del 

je otrokom bil zelo zabaven, saj jim igra predstavlja sproščenost, svobodo skozi katero se 

nezavedno tudi veliko naučijo.  

V glavnem delu dejavnosti so otroci oblačila združili in jih poimenovali. Vprašali sva jih ali 

vedo, katera oblačila oblečemo pozimi in katera poleti. Nato sva jih spodbudili, da oblačila 

razvrstijo na mizo glede na letni čas, in sicer na eno mizo so polagali zimska oblačila, na 

drugo mizo pa poletna. Sledila je igra, kjer je vsak otrok izbral en stol in ga poskušal obleči s 

poljubnimi oblačili. Sami sva začeli oblačila natikati na naslonjalo stola in spodbudili otroke k 

sodelovanju (samostojno reševanje problema). Ko so to storili so poskušali ugotoviti, kako so 

jih oblekli – ali za zimski ali poletni čas.  

Sledil je zaključek, kjer so skupaj pospravili oblačila tako, da so jih znova razvrstili glede na 

letni čas v nastavljeni škatli. 

Otroci so se ob dejavnosti počutili prijetno in zabavno, saj so se z oblačili igrali, se postavljali 

v igro vlog in se naučili novih izrazov ipd.  

 

2. IGRALNICA GIBALNICA 

Dejavnost sva začeli z motivacijo in sicer tako, da sva otroke spodbudili, naj vsak vzame en 

stol in ga postavi kamor koli želi. 

Ob glasbi so se otroci sprehajali po prostoru. Ko je glasba prenehala, sva izmenično izklicali 

del telesa, ki so ga otroci položili na stol oz. mizo (zadnjica, roka, noga, glava...). Cikel 

polaganja delov telesa na stol se je večkrat ponovil. Med sprehodom so se gibali v različnih 

smereh z različnimi lokomocijami, ki sva jih določili (izvedli so ogrevalne vaje – najprej so 
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samo hodili, nato hodili in krožili z glavo, poskušali krožiti z rokami, korakali, tekli po 

prstih...). Nato sva otroke spodbudili, da vsak prinese eno polivalentno blazino. Poskušali so 

jih nositi, potiskati in sami vleči. Spodbudili sva jih k izvajanju različnih sestavljenih gibanj, ki 

so jih izvajali samostojno ali pa s posnemanjem. Pri tem so upoštevali vse dejavnike razvoja 

in psihomotorično učenje. 

Otroke sva povabili, da spremenimo igralnico v gibalnico. Skupaj smo sestavili poligon, ki je 

otrokom omogočal izvajanje različnih lokomocij, naravno obliko gibanja in soočanje s 

težavo/izzivom, npr. kako premagati določeno oviro. Dejavnost je potekala tako dolgo, 

dokler nisva dali znak, "stop". S skupnim pospravljanjem blazin in ustno evalvacijo smo 

zaključili dejavnost. 

Skozi dejavnostjo smo dosegli zastavljene cilje, saj so otroci sproščeno izvajali naravne oblike 

gibanja ob čem so se zabavali, med postajami so iskali lastne poti pri reševanju gibalnih 

težav, tudi orientacijo v prostoru so obvladali. 

 

3. GOSENICA 

Skozi mesečno pripravo, pri kateri sva izhajali iz knjige Zelo lačna gosenica sva načrtovali 

dejavnosti, kjer sva zajeli vsa področja na podlagi katerih so otroci izražali svoje dobre 

počutje, se učili o zdravi prehrani in o nastanku metulja, se plesno in likovno izražali ter 

ustvarjali.  

Naučili smo se slovensko pesem Gosenica je lezla in madžarsko pesem Tarka szárnyú pillangó 

ter ju uprizorili s prstno igro in plesom. Otroci pesmi hitreje in lažje usvojijo ob prstnih igrah 

in ob plesu, saj si besedilo enostavneje zapomnijo z gibalnim prikazom. Ob glasbi se zmeraj 

vživijo, sprostijo in se dobro počutijo.  

Skozi likovne delavnice so otroci izražali svoje občutke, misli in čustva. Izdelali smo gosenice 

iz jajčnih embalaž, katere so otroci pobarvali s prsti ali s čopičem. Vsak otrok je izbral en 

sadež iz knjige, katerega so pobarvali z voščenkami. S tehniko monotipija smo izdelali tudi 

metulje. Končne izdelke smo razstavili.  

Ko smo pravljico že večkrat prebrali so jo starejši otroci čez čas pripovedovali tudi sami. 

Ugotavljali so, zakaj se je gosenica preveč najedla, katera hrana je nezdrava itd. Čez čas so z 

najino pomočjo ugotovili, da je gosenica zlezla iz jajčeca, ki se je zatem zabubila in čez nekaj 

časa je iz nje nastal prelep metulj.  



4. SLIKANJE Z NARAVNIMI MATERIALI V NARAVI 

Dejavnost sva začeli v igralnici in sicer s pogovorom o slikanju. Otroke je beseda zmedla, saj 

so si besedo razlagali, kot fotografiranje. Po namigih so ugotovili na kaj misliva. Našteli smo 

načine slikanja, ki jih običajno v vrtcu uporabljamo (slikanje s čopič, prsti…). Nato sva jim 

zaupali, da bomo ustvarjali nekoliko drugače, in sicer z naravnimi materiali, ki jih najdemo na 

prostem, na vrtčevskem dvorišču.  

Pripravili smo risalne liste, tempera barve in se odpravili na dvorišče, kjer sva otrokom dali 

možnost, da začnejo raziskovati in iskati naravne materiale. S pomočjo starejših otrok so 

nabrali veje, različne liste z dreves, kamne ipd. Risalne liste sva pritrdili na ograjo in tako 

otrokom dali možnost, da slikajo kot pravi umetniki. 

Vsak otrok je risalni list zapolnil po lastni domišljiji, z različnimi barvami in materiali. Pri tem 

niso potrebovali nobene spodbude, saj jim je že sama izkušnja predstavljala motivacijo. 

Slikanje na ta način je otrokom dalo novo izkušnjo, razmišljanje, iznajdljivost in sprostitev. 

Zelo so se vživeli in veliko bolj čustveno izražali, kot pri običajnem slikanju. Za zaključek smo 

se usedli na klop, kjer je vsak otrok povedal kaj je naslikal in kako se je ob tem počutil. 

Zaupali so nam, da bi radi večkrat na ta način ustvarjali.  

 

5. JUTRANJI KROG 

Jutranji krog izvajamo vsak dan po zajtrku. Otroci že vedo, da po vstopu v igralnico sledi 

jutranji krog in sami poiščejo vzglavnike ter nestrpno čakajo navodila. Ta dan smo najprej 

zapeli že znane pesmi s prstnimi igrami, saj se otroci med prepevanjem prebudijo, 

razveselijo, novinci pa tudi umirijo.  

Po petju sva otroke na kratko povprašali, ali vedo zakaj potrebujemo obutev.  Eden od otrok 

je rekel, da zato da nas ne zebe v noge. Midve sva dodali, da nas copati varujejo tudi pred 

udarci, da ščitijo naše podplate ipd.  Otrokom sva zatem dali navodilo, da sezujejo copate in 

jih položijo pred sebe. Sledila je igra. Sredi kroga sva postavili škatlo v katero smo skupaj z 

otroki skrili copate in jo pokrili s ˝čarobnim˝ pokrivalom. Copate smo ˝začarali˝ in vprašali 

otroke ali vedo kam so izginili. Zatem je vsak otrok položil roko v škatlo in poiskal dva copata, 

katerima je moral poiskati lastnika. Med iskanjem smo izgovarjali čarobne besede: »hokus, 

pokus, čira čara«.  Tisti, ki je imel par copat pred seboj se je lahko začel obuvati. Otroci so 

nestrpno čakali, da pridejo na vrsto in da lahko poiščejo lastnika copat. Starejši so pomagali 



mlajšim pri prepoznavanju, vendar so večinoma tudi oni že vedeli čigavi so copati. Za konec 

smo skupaj pospravili škatlo in vzglavnike.  

 

 

 


