
TS: MORSKE DOGODIVŠČINE 

ČAS:  AVGUST 2016 

GLOBALNI CILJ:  spoznavanje morja, morskih živali in morskega 

življenja  

PODROČJE: Narava 

 

GIBANJE 

CILJ: razvijanje gibalnih sposobnosti otrok 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok izvaja Fit gibalne igre Na dnu morja s padalom. 

- Otrok sodeluje v jutranjih razgibavanjih in gibalnih minutkah. 

- Otrok hodi v naravi, njeni okolici in se sprošča. 

 

JEZIK 

CILJ: identificiranje s književno osebo ob poslušanju zgodb ter 

doživljanje književnega dogajanja 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok posluša zgodbe, pesmi, uganke o morskih vsebinah, 

vsebine doživlja preko različnih medijev, se o njih pogovarja. 

- Otrok sodeluje pri ustvarjanju skupne knjige o Morskih 

dogodivščinah. 

- Otrok spoznava pisni jezik in njegovo vlogo, se uči 

napisati/narisati razglednico in znamko. 

 



UMETNOST 

CILJ: spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok ustvarja, riše, slika, lepi, modelira, raziskuje in spoznava 

nove likovne tehnike in materiale, izdeluje zanimive izdelke. 

- Otrok poje otroške pesmi v obsegu svojega glasu in se nauči 

novo pese O. Denac Gremo vsi na morje. 

- Otrok se z gibanjem in plesom izraža ob glasbi. 

- Otrok sodeluje v simbolni igri »Na plaži«. 

- Otrok uporablja multimedijske programe, gleda preko 

projektorja vse, kar ga zanima, išče informacije na spletu. 

- Otrok si ogleda v delih slovenski film Poletje v školjki. 

 

Likovne dejavnosti: 

risanje z ledom, barvanje ploskih kamnov, izdelava morskih živali iz 

papirnatih krožnikov, lepljenje s peskom, …. 

 

O.Denac: Gremo vsi na morje 

HI HI HI HI HI HI, HA HA HA HA HA HA, 

GREMO VSI NA MORJE. 

MIHA, JURE IN ALENKA, ATA MAMA TETA, 

SONCE, VODA IN VESELJE, SREČA MOJA TVOJA. 

HI HI HI HI HI HI, HA HA HA HA HA HA, 

MORJE NAS POZDRAVLJA. 

PLAVAMO IN SKAČEMO, VESELO SE IGRAMO, 

POJEMO IN PLEŠEMO IN RADI SE IMAMO. 

 



 

NARAVA 

CILJ: otrok odkriva, spoznava morje, morsko dno in morske 

značilnosti  

DEJAVNOSTI: 

- Otrok se igra z vodo, v vodnem kotičku z mlinčki, preliva vodo, z 

vodnimi baloni, milnimi mehurčki… 

- Otrok se igra v senzornih igrah: z želejem, z ledom, s slanim 

testom ali plastelinom, z mivko… 

- Otrok sodeluje pri Palačinkinem pikniku: sam si namaže in 

preloži ter okrasi svojo palačinko. 

- Otrok sodeluje pri naravoslovnih poskusih, eksperimentih in 

raziskovanjih z vodo, barvami, snovmi… 

- Otrok išče skriti zaklad v peskovniku na igrišču vrtca. 

 

 

DRUŽBA 

CILJ: otrok razvija prijateljske odnose z otroki v simbolni igri na 

plaži 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok spoznava morje in vse značilnosti povezane z njim. 

- Otrok sodeluje v simbolni igri Na plaži, kjer sodeluje z drugimi 

in spoznava različne vloge. 

 

 



MATEMATIKA 

CILJ: otrok spoznava prostor, njegove meje, zunanjost, notranjost 

DEJAVNOSTI: 

- Otrok raziskuje igralnico, igrišče, prostore, kjer se uri v 

orientaciji, odkriva meje, kje je zunaj, notri, dobiva občutek 

velikosti, razsežnosti, neskončnosti. 

 

 

Zapisale: Anja Karba, Nada Rajtman, Simona Muršič 


