
 

SKUPINA: ZDRUŽENE SKUPINE  

STAROST: 2-5 LET 

DATUM TRAJANJA: JULIJ 

 

NAČELO: 

 načelo omogočanja  izbire in drugačnosti, 

 načelo demokratičnosti in pluralizma. 

 

GLOBALNI CILJ: 

 Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave ter zdravega in 

varnega načina življenja (NARAVA). 

 

CILJI DEJAVNOSTI PODROČJE 

Otrok odkriva in spoznava 

lastnosti vode, mivke in drugih 

snovi ter zmesi in jih med seboj 

primerja. 

 

Otrok spoznava izhlapevanje vode 

ter zamrzovanje le-te.  

 

Otrok odkriva in spoznava 

lastnosti vode, svetlobe (sence). 

 

 Spoznavanje vode z vsemi čutili. 

 Otrok se igra s svetlobnimi 

pojavi, določa vire svetlobe, 

opazuje širjenje svetlobe in njen 

odboj (npr. igre z ogledali, 

sencami). 

 Otrok se igra ob vodi in z vodo 

(izvajanje različnih iger ob vodi 

in z  vodo, uporaba malih 

bazenčkov, plavajočih figuric, 

vodni baloni…) ter mivko. 

 Zalivanje eko vrta in skrb za 

rastline. 

 Raztapljamo snovi v topli in mrzli 

vodi (sladkor, sol, moka, 

čokolada, zemlja, mivka, kamen, 

železo, les, bombon, milo, pralni 

prašek). 

 Pijemo dovolj tekočine, naredimo 

si napitek z vodo in zelišči. 

NARAVA 

 

Spoznavanje in izvajanje različnih 

elementarnih gibalnih iger. 

 

Razvijanje gibljivost, vztrajnosti, 

moči, vztrajnosti in natančnosti. 

 Ciljanje z vodnimi baloni, 

izmikanje vodnim curkom, 

štafetne igre v povezavi z 

vodo(vedra, gobe, šprice…). 

GIBANJE 

 

 

 



 Skupinsko razgibavanje z 

žogo za vodo. 

 Gibalni kotički na prostem –

poligoni. 

 Gibanje ob milnih mehurčkih. 

 Gibalne igre(Ribič gre na lov, 

Dež,sonce, Zadeni me…). 

 Hodi v naravi in opazuje reko 

(sprehodi v bližnjo okolico). 

 

 

Razvijanje umetniške 

predstavljivosti in domišljije z 

zamišljanjem in ustvarjanjem. 

 

 

 Izdelava pahljač. 

 Risanje z barvnimi ledenimi 

kockami. 

 Slikanje z milnimi mehurčki. 

 Obarvanost vode in slikanje s 

pršilkami.  

 Pojoči kozarci. 

 Petje poletnih pesmic (Dekle je 

po vodo šlo…). 

 Izdelovanje senčnih lutk. 

 Predstava s senčnimi lutkami. 

 Plesne in rajalne igre. 

 Igra z barvo...sence…poletni 

direndaj. 

 Obrisovanje sence s kredo. 

 Poslušanje umirjene glasbe- 

valovanje vode. 

UMETNOST 

 

 

Otrok v vsakdanji komunikaciji 

posluša jezik in je vključen v 

komunikacijske procese z otroki in 

odrasli. 

 

Otrok ob knjigi doživlja ugodje in 

zabavo. 

 

 

 Pogovori o vodi ob projekciji. 

 Pravljična ura pod drevesi. 

 Branje deklamacij o vodi, 

izmišljanje svojih zgodb, uganke, 

glasovne in besedne igre, šale… 

 Ogled risank (na temo poletja).  

 Ogled predstave Kamišibaj. 

 Igra vlog (ribiči, igra z dojenčki) 

 Otrok posluša preproste zgodbe 

na temo sonce, voda in se z 

odraslimi pogovarja o predmetih 

na slikah, v okolju,… 

 Pisanje črk, besed z vodo na 

asfalt. 

JEZIK 

 

 



Otrok se seznanja s pravili in 

upoštevanjem le-teh.  

 

 

 Ustvarjalne igre, kjer se 

medsebojno dogovarjajo 

(postavljanje šotora, 

postavljanje gradov iz peska…) 

 Spoznavanje socialnih, skupinskih 

iger.  

 Otrok sodeluje pri oblikovanju in 

sprejemanju odločitev ter 

odgovornosti za skupno sprejete 

odločitve. 

 Otrok sodeluje pri pogovorih. 

 Se igra s prijatelji. 

 Spoznavamo reko, voda v okolici 

vrtca. 

 

DRUŽBA 

 

 

Otrok rabi izraze za opisovanje 

položaja predmetov (na, v, pred, 

pod, za, spredaj, zgoraj, spodaj, 

levo, desno) in se nauči orientacije 

v prostoru in na prostem. 

 

Otrok spoznava odnos med 

vzrokom in posledico. 

 

 Izvajanje družabnih iger. 

 Otrok pridobiva izkušnje ob 

dejavnostih z vodo.  

 Otrok samostojno deli skupine 

predmetov in snovi.  

 Otrok izbira enoto in meri z njo, 

s pomočjo tehtnice in lončkov 

(voda in mivka). Se igra z merili. 

 Otrok rabi izraze za primerjanje 

objektov po geometrijskih 

lastnosti (veliko, malo, več, manj, 

večji, manjši, težji, enako 

veliko). 

MATEMATIKA 

 

 

 

VZPOREDNE DEJAVNOSTI: 

- projekt Zdravje v vrtcu: Varno s soncem 

 
 


