
 

POD KLOBUČKOM 
PODROČJE: NARAVA 
GLOBALNI CILJ:  

- spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave,  

- omogočanje spodbujanje gibalnih dejavnost otrok,  

- spoznavanje snovi, prostora, časa in zvoka. 

STAROST OTROK: 1-2 leti, čas: JULIJ 2021 

PROSTOR: igralnica, večnamenski prostor, zunaj (terasa, igrišče) 

VLOGA ODRASLEGA: pripravi sredstva in kotičke; opazuje otroke in jim 

nudi pomoč kadar je to potrebno, poskrbi za varnost otrok in odraslih, 

upošteva NIJZ predpise (Varno na soncu, Covid19…), upošteva in vključuje 

vse vidike pedagoškega dela v teoretičnem in praktičnem vidiku. 

VLOGA OTROKA: vključuje se v vse dejavnosti, ki so pripravljene in 

prehaja iz ene dejavnosti v drugo, raziskuje, se igra, opazuje, rokuje… in 

animira s sredstvi in rekviziti…  



 

NARAVA  

KOTIČEK Z VODO  

Otrok : 

- se igra z vodo: prelivanje, škropljenje s pomočjo 

plastenke,  

- potaplja predmete, jih meče v vodo, opazuje kaj  

plava in kaj potone 

- izdeluje in guba ladje iz papirja, ter igra z njimi ob bazenu, 

- okuša vodo in dodane snovi (sladkor, sol, kis, limona,…), 

- umiva dojenčke in druge rekvizite, 

- se igra v bazenu.  



KOTIČEK Z MIVKO 

Otrok: 

- presipava, (uporabimo posodice različnih velikosti, lopatke, 

žličke) meša mivko, 

- meša mivko z vodo (oblikujemo s pomočjo modelčkov, 

izdelujemo kroglice), 

- izdeluje potičke z modelčki, 

- izdeluje risbice iz mivke, se igra v peskovniku, 

odtiskuje v mivko. 

 KOTIČEK S KAMENČKI 

  Otrok: 

- poslikava kamenčke, 

- proizvaja zvok s pomočjo kamnov, 

- hodi po mivki, travi, kamenčkih,  

- plastenke polni s kamenčki – izdela ropotuljo, 

- meče kamenčke v vodo, vedro, škatlo,… 



 

 UMETNOST 
KOTIČEK S PESKOM 

Otrok: 

- posluša zvoke pri nastajanju v igri z vodo, kamenjem, 

zvoke iz narave: ptičje čivkanje, mijavkanje muc…, 

- plastenke polni s kamenčki – izdela ropotuljo, 

- likovne dejavnosti: potiskamo kamenčke (tudi ostala 

sredstva, školjke,…)  

- odtiskuje v plastelin, testo, 

- posluša petje pesmi odraslega, pesmi preko IKT, 

 - sodeluje pri bibarijah.  

 

 

 



GIBANJE 
Otrok: 

- se igra z različnimi žogami (žoge iz blaga, gumijaste, plastične papirnate, 

iz pene,…) obroči, tubami,  

- razvija gibalne sposobnosti po plezalu, 

- hodi po stopničkah, 

- se plazi skozi rov, 

- se guga na gugalnicah, 

- se vozi z avtomobili brez pedal in 

poganjalci. 

 

 

 

 

 

 



 

 

JEZIK 
Otrok:    

- sodeluje pri bibarijah. igricah s prsti, rajalnih igrah, 

- posluša pripovedovanje zgodbic odraslega, 

- sodeluje v komunikaciji in se igra z glasovi 

-ogleduje leporele, slikanice, revije. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 
Otrok:  

- se veliko igra s snovmi, kot so pesek, voda in preliva,  

presipava v različno velike lončke, kanglice, polni modele, lopatke, žlice, 

- opazuje kaj je notri, zunaj, daje stvari v posode, škatle s pokrovi, jih 

skriva, išče, primerja reči po zunanjem videzu in vsebini 

(različne barve v enakih lončkih, isti predmeti v različnih lončkih, 

vrečkah), 

- s pomočjo odraslega kaže in šteje predmete, ki jih ne more prijeti (na 

slikah, nedosegljivih mestih, na ljudeh…).  



 

 
 

 

 

 

 

 

 


