
 

NAČRT DEJAVNOSTI ZA MESEC JULIJ NA ODDELKU A 

TEMATSKI SKLOP:   GOSENICA TINKA NA MORJU                               

DATUM:  3.7.-31.7.2017        

STAROST OTROK: 1-2 let 

PODROČJE:  JEZIK           KORELACIJA MED 
PODROČJI: umetnost, gibanje, narava  

NAČELA: aktivnega učenja in zagotavljanja 
možnost verbalizacije, enakih možnosti in 
upoštevanje različnosti 

GLOBALNI CILJ: Otrokom naj bo jezik kot objekt igre. 
 

CILJI: 
-Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in se vključuje v komunikacijske procese z otroki in 
odraslim. 
-Otrok preko IKT sredstev doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave. 
-Otrok odkriva, spoznava morje, morsko dno in morske značilnosti. 
-Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 
-Otrok ima možnost razvijati sposobnost in načine za vzpostavljanje in vzdrževanje, uživanje v 
prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

DEJAVNOSTI: 
UMETNOST 
-ogled risanke Gosenica Tinka na morju in pogovor ob tem, 
- petje znanih in novih pesmi (Barčica, Ribica, Dekle je po vodo šlo,  Sonce se smeje…), 
- igra na lastne in male ritmične instrumente, 
- poslušanje klasične glasbe in plesno izražanje ob tem, 
- ustvarjalno gibanje (valovi, potoček, gibanje živali) 
-izdelovanje risbe s temo-morsko dno, slikanje z vodo na asfaltu, izdelava ladjic iz 
stiropora, odtiskujemo s štampiljko ribe iz slanega testa. 
 
DRUŽBA 

- druženje in obiski drugih otrok na oddelku, 
- igranje igre spomin-iščemo pare morskih živali, plovil, 
- ogled razglednic primorskega sveta in pogovor o značilnostih le-tega, 
- otrok sodeluje v simbolni igri Na plaži, kjer sodeluje z drugimi in spoznava 

različne vloge, 
- sprostitvene dejavnosti ob milnici, vodni kotiček, igra s soljo-solna kopel. 

 
JEZIK 

- vsakodnevni obisk lutke Bibe, 

- igranje bibarij (Biba buba baja, Biba pozdravi, Medved stopa…) 

-  oged slikanic o morju in živalih v morju pripovedovanje doživetij ob igri z vodo, bil 
sem na morju, 

- Spoznava nove besede in si bogati besedni zaklad. 



 

 
NARAVA 
-pogovor o temi Kdo živi v morju? 
- piknik na terasi- uživanje hobotnic-hrenovke, sadna nabodala… 
- bogatenje tipnih izkušenj (debelina soli).  
- opazovanje in tipanje školjk, 
- poslušanje zvokov narave, 
- igra z mivko v peskovniku : presipavanje, sejanje, oblikovanje, 
-igra z vodo: prelivanje, dajanje različnih predmetov v bazene, preizkušanje plovnosti 
ladij. 
 
GIBANJE 
-razgibavanje s padalom ob temi-Na dnu morja, 
- gibalne igre (ribič lovi ribe, hobotnica lovi ribe…), 
- rajalne igre (Biba raja, Bela lilija, Ringa raja),  
-razvijanje fine motorike rok (ribimo ribe s pomočjo ribiških malih mrež, uporaba 
razpršilke, gobe za posodo),  
-gibalno-rajalna igra: Katera riba se je skrila pod skalo? 
 
MATEMATIKA 
- Razvrščanje školjk, kamenčkov, živali, plovil, 
- pihanje milnih mehurčkov (lovljenje mehurčkov, štetje...), 
- merjenje vode (malo, veliko, enako, več, manj), 
- primerjanje in razlikovanje (čista, umazana voda, topla, hladna, slana, sladka), 
- kaj plava na vodi? (različni materiali: les, kovina, plastika, papir, vata, blago). 

 

Sodelovanje s starši: Prinašanje pokrival za otroke, igrač na morsko temo, pisanje razglednic z 
morja. 

 

 
 
 
 
 
 


