
POLETNI ŽIV ŽAV 
Datum: 3.7.2017 – 28.7.2017 

 
 
Globalni cilj: 
 
Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti 
stalnem  spreminjanju in estetskih razsežnostih. 
 
 
Cilji: 

- Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo in kako se pri tem 
spreminjajo lastnosti. 

- Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob 
vsakodnevnih dejavnostih ter v različnih socialnih situacijah. 

- Sproščeno izvajanje NOG. 
- Spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti. 
- Doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

dejavnosti in vsakdanje življenje. 
- Seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju. 
 
 

DEJAVNOSTI: 
 

NARAVA 
 

 Opazovanje in merjenje sence. 

 igra z naravnimi materiali (školjke, pesek, kamenčki, zemlja, veje…). 

 Prelivanje vode in igra s suho, mokro mivko (pesek pod nogami, peščeni 
vzorčki, gradovi, potičke iz peska )… 

 Igra v »vodnem kotičku« (z vedri, kanglicami, mlinčki…); 

 Igra na igrišču pod senco dreves. 

 Pihanje in lovljenje milnih mehurčkov. 

 Eksperimentalni kotiček (lava lučke, mešanje barv, manipuliranje s 
škrobom…). 

 
 

JEZIK 

 Poslušanje pravljic, zgodb na temo: poletje, morje, počitnice, podvodne 

živali… (v igralnici, pod krošnjami dreves). 

 Reševanje ugank. 

 Iskanje  besed na začetni glas »p« kot poletje… 

 



 MATEMATIKA 

 Igra z vodo z različnimi posodami (večje, manjše, enake, ovalne, oglate,…), 

prelivanje iz ene v drugo ter primerjanje. 

 Igra z mivko in različnimi posodami (tipanje, polnjenje, primerjanje). 

 Preštevanje prisotnih otrok: deklic, dečkov, vseh skupaj. 

 

UMETNOST 

 Ustvarjalne delavnice (slikanje morskih motivov, izdelovanje barčic, 

ustvarjanje podvodnih živali in akvarija iz odpadnih materialov). 

 Prepevanje pesmic: »Barčica«; »Trzinka«; »Konjenik«… 

  Plesne dejavnosti: Mi gremo pa na morje, Ribič Pepe in Gusar Kakadudu… 

 
DRUŽBA 

 Igra »Poletna pantomima«. 

 Navezovanje novih prijateljskih stikov z mlajšimi in starejšimi otroki; 

 Družabne igre (Človek, ne jezi se, Lotti Karotti…). 

 Socialne igre (Zeleni krokodil, Žogica se kotali in sprašuje…., Konjiček kdo te 
jaše?). 

GIBANJE 

 Čutna pot iz naravnih materialov. 

 Orientacijski pohod na igrišču vrtca in iskanje skritega zaklada. 

 Izleti v naravo. 

 Jutranja razgibavanja in vadbene ure na prostem. 


